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Zalqczniknr 2 do Zarzqdzenia nr 10
Dyrektora ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie
z dnia 04.07.2022 roku

SZCZEGOI-OWB WARUNKI KONKURSU OFERT

na udzielanie Swiadczefi zdrowotnych

w zakresie wykonywania badari histopatologicznych
na rzecz pacjent6w ZOZ Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

I.

Podstawa Prawna

Warunki prawne dolycz4cepostgpowania konkursowego zawarte

s4

w rVw aktach prawnych:

r. o dzialalnos ci leczniczei (j. Dz.u. 22022 f .' poz' 633, z
p62n. zm, w dalszej czgsci zwana,,ustaw4 o dziatalnosct leczniczej");

l.

ustawa

z dnia 15 kwietnia 20ll

Z.

Ustawa

z

dnia

27

Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Dz.U. 22021 r., poz. 1285, z p62n- zm.; w dalszej czgsci zwana

sierpnia 2004

Srodk6w publicznych

(tj.

r. o

ustaw4 o Swiadczeniach opieki zdrowotnej);

3.

Ustawa z dnia23 kwietnia 1964 r.

-

Kodeks Cywilny

(tj. Dz'U' 22020 r''poz'

1740; w

dalszej czg6ci zw an4,,Kodeksem cywilnym");

4.
II.

Ustawa

2018 r. Prawo przedsigbiorcow (Dz. lJ. 22021, poz' 162 ze zm')

z dnia6 marca

Postanowienia og6lne

z dnia
l. Konkurs ofert bgdzie prowadzony na podstawie art. 26 r art' 27 ustawy

15

konkursow4'
kwietnia 2011 roku o dzialalnoSci leczniczei orazw oparciu o dokumentacjg
2.

1-5'
Do konkursu ofert stosuje, sig odpowiednio art. 146 ust' 1, att'147 -150, 151 ust'
opieki
art.152,153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy zdnia2T sierpnia2}}4t. o Swiadczeniach

zdrowotnej finansowanych ze Srodk6w publicznych, przy czym prawa i obowi4zki
Prezesa Funduszu i Dyrektora Oddzialu Wojewodzkiego Funduszu wykonuje
Dyrektor Zespolu opieki Zdrowotnej ,,Szpitala Powiatowego" w Sochaczewie'
J.

Spos6b przeprowadzenia konkursu okreslaj4 obowi4zuj4ce

u

Udziela.i4cego

zam6wienia: Regulamin konkursu ofert oraz Regulamin pracy komisji konkursowej'
4.

Ilekro6 w postgpowaniu konkursu ofert jest mowa o:

a)
b)

to rozumie sig przezto niniejsze Szczeg6lowe Warunki Konkursu Ofert;
lub
Oferencie to rozumie si1 przez to podmiot wykonuj4cy dzialalno56 lecznicz4

SWKO

-

-

osobie legitymuj4cej sig nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania Swiadczeri

zdrowotnych

w

zakresie objgtym niniejszym postepowaniem konkursu ofeft, o

kt6rych mowa w arr. 26 ustawy z dnia 15 kwietni

a 2011 roku

o dzialalnoSci

leczniczei ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia;

c)

Udzielaj4cym zam6wienie

,,szpitala Powiatowego"

- rozumie siE przez to Zespol Opieki Zdrowotnej
w Sochaczewie, ul. Batalion6w Chlopskich 3/7,

96-500 Sochaczew;

d) Przyjmuj4cym zam6wienie - to rozumie
ktorym mo1e byd
Swiadczeri

podmiot uprawniony,

za'warta umowa na udzielenie zam6wienia

z

na realizailg

opieki zdrowotnej w zakresie wykonywania badah

histopatolo gicznych, zgodnie z ustawq
leczniczej;

siq przez to

z dnia 15 kwietnia 20ll r. o dzialalnoSci

e) Formularzu

oferty

rozumie sig przez

przy gotowa ny przez U dzi

0

e I aj

to

obowi4zuj4cy formularz oferly

4cego zam6w i en ie;

Przedmiocie konkursu ofert

-

rozumie sig przez

to

Swiadczenia zdrowotne w

zakresie wykonywania badaf diagnostycznych na rzecz pacjentow
Powiatowego w Sochaczewi

g)

ZOZ

Szpitala

e;

Umowie na udzielanie Swiadczeri zdrowotnych

-

rozumie sig przez to wz6r umowy

opracowany przezUdzielaj4cego zam6wienie, stanowi4cy zal1czniknr 2 do SWKO.

5. W sprawach nieuregulowanych w
przepisy prawa, w tym ustawy

niniejszych SWKO zastosowanie maj4 obowi4zuj4ce

zdnia 15 kwietnia 2011 roku o dzialalnoici leczniczej,

ustawy z dnra 27 sierpnia 2004 r. o Swiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze Srodk6w

publicznych orazRegulamin pracy komisji konkursowej.

III. Przedmiot postgpowania konkursowego

1.

Przedmiotem konkursu ofert

jest wykonywanie przez Przyjmuj4cego

zwanego r6wnie2 Oferentem, na rzecz Szpitala Powiatowego

w

zam6wienie,

Sochaczewie zwanego

dalej Udzielaj4cym zam6wienialub Zamawiaj4cym, zgodnie z wymogami wynikaj4cymi

z afi.26 i

27 ustawy

z

dma 15 kwietnia

20llr o

dzialalnoSci leczniczej Swiadczefr

zdrowotnych w n/w zakresach:

o

Badania histopatologiczne w tym Sr6doperacyjne;

.

Badaniacytologiczne;

o

Badania autopsyjne;

2. W/w badania z

wyj4tkiem badafr autopsyjnych bEd+ wykonywane

w

miejscu

prowadzenia dzialalnoici przez Przyjmuj4cego zam6wienie, w trybie planowym wraz z

opisami zawreraj1cymi wyniki przeprowadzonych badari, na warunkach okreslonych w
projekcje umowy, stanowi4cymzal4czniknr2 do niniejszychszczeg6lowych Warunkow
Konkursu Ofert, zwanych dalej SWKO.

3.

Szacunkowaliczba badari stanowi4cych przedmiot zam6wienia wynosi w skali 1 roku:

o

Badania histopatologiczne w tym Sr6doperacyjne

-

szacunkowa iloS6 ok. 4031

bad/rok wg poniZszej specyfikacji:

Nazrva badania

IloSd

Material

badafi/rok

Czas
oczekiwani
a na wynik

(dni
robocze)

Cytolo gia nie gineko lo glczna

aa
JJ

Materi al h istopatolo g iczny :
pf wocina. mocz. plyny z jam

ciala

266

Biopsj a aspiracyjna cienkoiglowa

Material h istopatol ogiczny z
biopsj i aspiracyjnej

Material

h

istopatolo

7l biopsji gruboiglowej

Biopsja gruboiglowa

g

iczny z

h i stopato logiczny
drobne ztniany sk6rne,
2556
material z endoskopii,

Material

Drobny material tkankowy

:

wvskrobiny,
Materia{ histopatol o giczny

Du?y material pooperacyjny

-

JZ

onkologiczny

nowotworowy: macicaz
przydatkam i, sutek, tar czy ca,
Zol4dek,jelito itp.
Materi at

Du2y material pooperacyjny nieonkologiczny

t79

h

i

stopatologicznY

bez nowotworu: macica z
przydatkami, sutek, tarczy ca,

Zol4dek,jelito itp.
Materi al

Maly

mate rral pozabre

hi

stopato

I

og

iczny'.

wyrostek, pgcherzyk, lagodny
496 guzek sutka. wigksza zmiana

gowy

sk6rna. stozek szyjki macicy.

wyluszczony nrigSniak

Badanie Sr6doperacyjne

10

Material histopatol ogi czny

388

Barwienie immunohistochemiczne

o

Badania cytologii ginekologicznej

o

Badania autopsyjne

-

1267 badlrok:,

- 12badlrok:'

IV. Warunki wymagane od Oferent6w

1.

Ofertg sklada oferent dysponuj4cy odpowiednim potencjalem, ktory jest podmiotem
leczniczym w rozumieniu

art.4 lub 5 ustawy z dma 15 kwietnia20llr o

dzialalnoSci

leczniczej wpisanym do wlaSciwego rejestru.

2.

Posiada doSwiadczenie, poparte referencjami,

w zakresie wykonywania

badafr

histopatolo grcznych w min. 5 szpitalach og6lnoprofilowych

3.

Posiada certyfikaty uczestnictwa

w

kontrolach zewn1trzlaboratoryjnych

z

zahesu

histopatologii

4.

Przyjmuj4cy zam6wrenie bgdzie Swiadczyl uslugi medyczne
badafi na rzecz pacjent6w Udzielaj4cego zam6wienia
niniejszym SWKO

rw zal4czonymwzorze

na

w

zakresie wykonywania

zasadach okre5lonych w

umowy.

4

5,

Badania bgdq przeprowadzane po uprzednim telefonicznym um6wieniu terminu b4dz
dostarczeniu material6w do badari.

6.

Przyjmuj4cy zamowienie zobowiEzuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
zasadami wiedzy medycznej

i

przy wykorzystaniu posiadanego sprzgtu

i

aparatury

medycznej, przy jednoczesnym zachowaniu nale?ytej w tym zakresie starannoSci oraz
poszanowaniu praw pacj enta.
7.

Przyjmuj4cy zam6wienie zapewnia,

iz

uslugi wykonywane bgd4 przez

personel

medyczny o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych przewidzianych

w obowi4zuj 4cych przepisach.
8.

Przyjmuj4cy Zamowtenie zobowiqzuje sig do poddania sig kontroli przeprowadzonej

przez Udzielaj4cego Zam6wienie oraz Narodowy Fundusz Zdrowia

w

zakresie

Swiadczonych uslug bgd4cych przedmiotem umowy.
9.

Przyjmuj4cy Zamowrenie zobowrqzuje sig do podania danych

o swoim potencjale w

Systemie Zarz4dzania Obie giem Informacj i NFZ.
IO

Oferent skladaj4cy ofertE

w

zakresie wykonywania badafr histopatologicznych winien

legitymowai sig certyfikatem Systemu Zarz4dzania JakoSci4

- ISO 9001 oraz licencj4

Polskiego Towarzystwa Patolog6w.

ll. Odbi6r i transport material6w do badari

histopatologicznych

oraz

cytologii

ginekologicznej winien odbywai sig na koszt Przyjmuj4cego Zamowienie 24 godziny na

dobg/Tdniwtygodniu.
t2. Rozliczenie wykonanych badari histopatologrcznych

wycink6w
V.

a nie

winno odbywai sig wg iloSci

bloczk6w.

Opis sposobu przygotowania oferfy konkursowej

l. Oferent

sporzqdza ofertg zgodnie z wymaganiami okreSlonymi

w SWKO i na formularzu

I do SWKO udostgpnionym przezUdzielajqcego zam6wienia
w formie papierowej lub elektronicznej umieszczonej na stronie intemetowej
stanowi4cymzal4cznik nr

Udzielaj 4cego zam6wienia.
2.

Udzielaj4cy zam6wieniadopuszcza skladanie ofert czgsciowych naposzczeg6lne badania.

a

Ofertg nale|y wypeini6 cz1'telnie pismem rgcznym, na maszynie lub komputerze w jEzyku

J.

polskim. Wszystkie dokumenty sporzqdzone w jgzykach obcych nale|y dostarczyc

wrz

z

tlumaczeniem na jqzyk polski dokonanym przez uprawnionego tlumacza, poSwiadczonym
przez Oferenta.
4.

Wszelkie poprawki lub zmiany w tekScie oferly powinny by6 datowane

i

parafowane

przez osobg skladaj4c4 ofertg. Poprawki lub zmiany powinny byd naniesione
umo2liwiaj qcy odczTtanie bigdnego tekstu.

w

spos6b

Oferta powinna by6 podpisana przez osobg uprawnion4 do reprezentacji oferenta lub

5.

posiadaj4c4 pelnomocnictwo, kt6rego oryginal nale?y doL4czy( do oferty.

Kazda zapisana strona oferty wrM

z

zalEcznikami musi

byi parafowana przez Oferenta

lub przez osobg/osoby upowaznione zgodnie z pkt. 5.
8.

Kahda zaprsarra strona oferty powinna by6 kolejno ponumerowana.

9.

Wszystkie dokumenty dostarczone
zgodnoSd

w formie kserokopii

wymagaj4 potwierdzenia za

z oryginalem przez Oferenta lub osobg upowaznion4 do skladania oSwiadczenia

w imieniu Oferenta opatrzonych podpisem osoby upowaznionej i jej imienn4 pieczqtk4
bqd2 czyielnym podpisem, dat4 i napisem ,,za zgodnoSi z oryginalem".
10.

Cena okreSlona

w

ofercie powinna byd skalkulowana w spos6b jednoznaczny

uwzglgdniaj4cy wszystkie koszty niezbgdne do reahzacji umowy. Cena ofertowa jest cen4
brutto,
1

1.

v'ryr ahonq

w

zloty ch pol skich.

Ofertg wraz z wymaganymi dokumentami
nale?y umie Scii

w

i

zal4cznrkami na ponumerowanych stronach

zapreczgtowanej r niepr ze2r oczystej kop erci e op atrzo nej nap i sem

:

Oferta na
Swiadczenie uslug medycznych w zakresie

wykonywania badari histopatologicznych
narzecz pacjent6w ZOZSzpitala Powiatowego w Sochaczewie
Nie otwierad przed godzin4 12:30 dnia21.07.2022 r.
12.

Wszelkie koszty zwi4zane ze zloleniem

i

przygotowaniem oferty ponosi Oferent,

niezalelme od wyniku postgpowania.

VI.

Informacje o dokumentach zal4czanych przez Oferenta

1. Do udzialu w postgpowaniu konkursowym dopuszcza siq oferent6w, kt6rych oferty nie
podlegaj4 odrzuceniu, poniewaz spelniaj4 nizej wymienione warunki formalne:

l)

oferta zostala zlohona na prawidlowo wypelnionym formularzu oferty (wedlug
zalqcznrka: nr

2) z oferty i

I do SWKO), udostgpnionymprzez

zatqczonych do niej dokument6w

/ regulaminu organizacyjnego
wynika, iZ Oferent jest podmiotem

tj.

podmiotu leczntczego, bgd4cego Oferentem

Udzielaj4cego zam6wienia,

statutu

wymienionym w art. 4 lub 5 ustawy z dnia l5 kwietnia

3) z oferty

i

20lk

o dzialalnoSci leczniczej,

zalqczonych do niej dokument6w wynika, i2 Oferent jest zarejestrowany w

Krajowym Rejestrze S4dowym lub ewidencji dzialalnoSci gospodarczej
Ewidencji

i

Informacji

o DzialalnoSci Gospodarczej

/

Centralnej

oraz posiada nadany numer

REGON

i

NIP.

w przypadku sp6lki cywilnej wymagany jest wpis do ewidencji

dzialalnosci gospodarczej lub wydruk z GEIDG od wszystkich wsp6lnik6w,
4)

z

oferty

i

zalEczonych

do niej dokument6w, m.in. wypis z rejestru podmiot6w

leczniczych. wynika, iz Oferent posiada uprawnienia niezbgdne do udzielania Swiadczeri

zdrowotnych, w

szczeg6lnoSci

do

wykonywania badaf diagnostycznych

objgtych przedmiotem konkursu, potwierdzone danymi z wypisu rejestru podmiotow
Ieczniczych w rozumieniu ustawy o dziaLalnoSci leczniczej.
5)

z

oferty i zal1czonych do niej dokument6w wynika,

posiadaj4cy kwalifikacje wymagane

iz Oferent

zatrudnia personel

do udzielania Swiadczeri

i

Udzielaj4cego zam6wienia, kt6rego liczba

zleconych przez

kwalifikacje zostan1 wskazane w

zalEczniku do oferty,
6) z oferty

i

zalqczonych do niej dokument6w wynika, i2 Oferent posiada sprzqt i aparaturg

medyczn4 niezbgdn4 do wykonania zam6wienia, opisan4 w zaN1czniku do oferty,
7)

z

oferty i zalqczonych do niej dokument6w wynika,

akceptuje warunki zwiqzane

z

rL

Przyjmuj4cy zam6wienie

wykonaniem Swiadczeri zdrowotnych

na

rzecz

Udzielaj4cego zam6wienia, zawarte w umowie o udzielenie zam6wienia na Swiadczenie

uslug medycznych w zakresie wykonywania badari diagnostycznych,
potwierdzeniem

jest

zalqczenie

do oferty

parafowanego wzoru

czego

ww. umowy i

stosownego oSwiadczenia stanowi4cego Zalqcznik nr 5 do SWKO,

8)

z oferty i

zal4czonych referencji wynika,

iz

Przyjmuj4cy zam6wienie posiada

doSwiadczenie w wykonywaniu badair histopatolo grcznych

2. W celu uznanra, 2e oferta spelnia wymagane warunki, oferent zobowiqzanv jest dolqczyt
do oferty dokumenty wskazane w formularzu oferty.

3. W celu sprawdzenia autentycznoSci przedlolonych dokument6w Udzielaj4cy zamowienia
mohe zaZqdai od oferenta przedstawienia oryginalu lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w4tpliwoSci co do jej
prawdziwoSci.

4. Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt.l

kopii poSwiadczonej za

zgodnoSc

z

i 2 Oferent przedklada w formie oryginalu lub w

oryginalem przez Oferenta lub osobg upowaZnion4 do

skladania oSwiadczenia w imieniu Oferenta opatrzonych imienn4 piecz1tk4 i podpisem osoby
upowaznionej, datE i napisem ,,zazgodnosd z oryginalem",

VII.

Zasady wyboru i oceny ofert

A.

Ocena formalna ofert.

1.

W pierwszej

kolejnoSci Komisja sprawdzi wymogi formalne ofert

oraz

kompletnoSc zal4czonej dokumentacji. Oferty nie spelniaj4ce warunk6w okreSlonych

w SWKO lub zgloszone po Wznaczonym terminie zostan4 odrzucone.
2.

Nastgpnie Komisja przeprowadzi oceng spelniania warunk6w na podstawre zlolonych

przez Oferent6w oSwiadczeri

i

zobowi4zafi o spelnianiu tych warunk6w w oparciu o

wymagane Szczeg6lowymi Warunkami Konkursu Ofert dokumenty wyszczeg6lnione

wpunkcieViVI.
Ocena spelnienia wymagari zostanie przeprowadzona na podstawre zlolonych przez
Oferenta dokument6w przy zastosowaniu formuly ,,spelnia"
4.

-

,,nie spelnia".

Oferty Oferent6w nie spelniaj4cych warunk6w w niniejszym postgpowaniu zostan4
odrzucone.

5.

Oferta zawierajqcarahEco niskie ceny badaf, tj. takie, w przypadku ktorych zachodzi
podejrzenie ,2e jej z\ohenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji zostanie odrzucona.

B.

Ocena merytoryczna.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferly bgd4 stosowane nastgpuj4ce kryteria:

Krvterium

Lp.

I
2
3

Wasa kryterium

Liczba pkt

0,08

80

0,01
0.01

10

Cena Swiad czeh zdrowotnych
Ocena kompetencii
DosteonoS6 do ounktu odbioru materialu

l. Kryterium - cena Swiadczeri

zdrowotnych

-

max 80 pkt

-

10

oznaczal4cznq warloSc

brutto badari w okresie 12 miesigcy. Cena okreSlona w ofercie musi byi skalkulowana

w spos6b jednoznaczny bez podzialu na wartoSci zalelne od wielko6ci zam6wienia.
Cena oferty musi by6 podana

w PLN brutto (z VAT) oraz zawierai wszystkie koszty

zwr1zane zreahzailq zam6wienia oraz ewentualne rabaty.

2. Kryterium -

ocena kompetencji

- max

10pkt

- Ocena punktowa za kryterium

dokonana bgdzie indywidualnie przez poszczeg6lnych czlonk6w Komisji
Konkursowej, a nastgpnie przyjmowana do og6lnej oceny kryterium jako Srednia

liczba punkt6w przyznanych przez wszystkich czlonk6w Komisji. Do
kompetencji zastosowane zostan4 w m.in. nastEpuj4ce elementy:

oceny

a)

DoSwiadczenie zawodowe personelu skierowanego

do realizacji umowy -

najwyzej zostanie oceniona oferta wskazuj4ca na najwigksz4 liczbg
wykonanych

w roku 2018 przez osoby wskazane w

badari

ofercie na podstawie

oSwiadczenia Oferenta,

b)

Kompetencje zawodowe

Oferenta

najv'ryzej zostanie oceniona oferta

wskazuj4ca najwigksz4 liczbg certyhkat6w dotycz4cych wykonywania badari
diagnostyc zny ch

3.

z zakresu histopatologii.

Kryterium - dostgpnoSd do punktu odbioru materialu

-

10

pkt -bgdzie oceniana

nastgpuj4co za dostgp 24godzldobE, 7 dni w tygodniu.

SPOS

OB OB'LTCZANIA WARTO S CI PUNKTOWEJ KRYTERIOW

:

1. Kryterium

ceny Swiadczefizdrowotnych bgdzie rozpatrywane na podstawie cen
podanych przez Oferenta.
Cena oferty za Swiadczenie uslug bgdzie oceniona wg nastgpuj4cego wzoru:

p:1(Cn* 100)/Cbl* Wk
UOZIC

:

P - otrzymane punkty

Cn - cena najnrZsza z otrzymanych ofert
Cb - cena badanej oferty
Wk - waga kryterium

2. Kryterium

ocena kompetencji oceniane bgdzie wg nastgpuj4cego wzoru:

P:[(Ib*100)/Iw]* Wk
Gdzie:
P - otrzymane punkty
Ib - ilo5i punkt6w badanej oferty
Iw - najwigksza iloSc punkt6w oferty przyznana w tym kryerium
Wk - waga kryterium

3. Kryterium

dostgpnoSd do punktu odbioru materialu
dostgp 24hldobgprzez 7 dni w fygodniu

-

oferta otrzyma 10 pkt za

Ocena kofrcowa oferty: Jest to suma punkt6w za wszystkie

kryteria.

Maksymalnie Oferent mohe uzyska6 100 pkt. Za najkorzystniejsz4 uznaje sig ofertg,
kt6ra uzysk a najv,ryZsz4 iloSi punkt6w.

V[I.

Termin zwi1zania ofert4

Oferent bgdzie zwiqzany ofert4 przez okres 30 dni licz4c od dnia, w ktorym uplywa termin
skladania ofert.

IX.

Miejsce oraz termin skladania ofert

1. Oferty wraz z zat4cznrkami naleZy sktadac w Kancelarii Szpitala Powiatowego w
Sochaczewie, pok. I43 osobiScie lub poczt4 na adres Udzielaj4cego zam6wienia data otrzymania oferty pfzez Udzielaj4cego zam6wienia - w zaklejonych
nieprzelroczystych kopertach lub innych nieprzeLroczystych opakowaniach

decyduje

zbiorczychdo dnia 21.07.2022 r. do godz. 12:00.

2.

Pracownik Kancelarii przyjmuj4cy kopertg lub inne opakowanie zbiorcze wpisuje na niej

dzief i godzing otrzymanra.

X.

Miejsce i termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert odbgdzie sig

w dniu 21.07.2022 r. o godz. 12:30 w siedzibie Szpitala

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

2. Otwarciaofert dokonuje komisja konkursowa.

XI.

Warunki Konkursu

1. Konkurs ofert rozpoczyna sig w miejscu

i

terminie wskazanym w ogloszeniu

i

trwa do

czasu rozstrzygniEcia. Zasady funkcjonowania komisji konkursowej okreSla Regulamin
pracy komisji konkursowej.

2. Komisja konkursowa niezwlocznie zawradamia Oferent6w

o

zakohczeniu konkursu

poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej. Oferent wybrany

postgpowania konkursowego otrzymuje informacje

o

terminie

i

w wyniku

miejscu podpisania

umowy na adres email lub pisemnie.

3. W toku postgpowania konkursowego, jednakze przed rozstrzygnigciem konkursu, Oferent
mohe

zloIyc do komisji konkursowej umotywowany protest. W takim wypadku:

a)

do czasu rczpatrzenia protestu postgpowanie konkursowe zostaje zawieszone;

b)

protest rozpatruje komisja konkursowa w czasie nie dluzszymntL 7 dni od daty
jego zlohenia;

c)

o wniesieniu

i rozstrzygnigciu protestu komisja konkursowaumieszcza informacje

na stronie internetowej.

5. Od wyniku rozstrzygnigcia konkursu Oferent moze wnie56 odwolanie do Udzielaj4cego
zamowienia, a obowi4zuj4 nastgpuj4ce zasady:
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a)

oferent moze wnieSi odwolanie w ci4gu 7 dni od daty ogloszenia o wyniku

konkursu;

b)

wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielaniu Swiadczeri
zdrowotnych;

c)

Udzielaj qcy zamowienia rozpoznaje i rozstrzyga odwolanie najp62niej w ci4gu
7 dni od daty jego otrzymania;

d)

o wniesieniu

i wyniku rozstrzygnigcia odwolaniaUdzielaj4cy zam6wienia

zamieszcza informacj e na stronie intemetowej

6.

W razie, gdy do

;

postgpowania konkursowego zostala zgloszona tylko jedna oferta,

Udzielaj4cy zam6wienia moZe przyjE(, t4 ofertg, jezeli komisja stwierdzi, 2e spelnia ona
wymagania okreSlone w szczegolowych warunkach konkursu ofert.

XII.

Rozstrrygniecie konkursu i warunki zawarcia umowy

L Rozstrzygnigcie konkursu oznacza wskazanie oferent6w wybranych
postgpowania konkursowego

w

ilo5ci wynikaj4cej

z

w

wyniku

zapotrzebowania Udzielaj4cego

zam6wienia.

2. Rozstrzygnigcie konkursu .ofert oglasza sig

konkursie ofeft, podaj4c nazwQ (imiE

i

w miejscu

okreSlonym

w ogloszeniu o

nazwisko) oraz siedzibg (adres miejsca

zamreszkani a) Oferent6w, kt6 rzy zo stal i wybrani.

3. Udzielaj 1cy zamowienia zawrze umowg z Oferentem, kt6rego oferta zostala wybrana przez
komisj g konkursow4 j ako naj korzystniejsza.

4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnigcia konkursu.
5. Umowa zostanie zawarta na okres od 1.10.2022r do 30.09.2024r.

6. Udzielajqcy zamowienia ma prawo do odwolania konkursu w caloSci lub czgsci bez
podania przyczyn na ka2dym jego etapie.
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. UdzielajEcy zamowrema zastrzega sobie takze prawo do przesunigcia terminu skladania

ofert, uniewaZnienia postgpowania konkursowego oraz przesunigcia terminu rozstrzygnigcia
postgpowania w przypadku koniecznoSci uzupelniania dokument6w przez oferenta.

8. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postgpowania konkursowego w
przypadku, w kt6rym:

a) nie wptyngla Zadna oferta;
b) wplyngla jedna oferta nie podlegajqca odrzuceniu z zastrzeaeniem okreslonym
w cz. XI pkt. 6 SWKO;

c) odrzucono wszystkie oferty;

t1

d)

kwota najkorzystniejszej oferty

przevrryZsza

kwotg, kt6r4 Udzielaj4cy

zam6wieni a przeznaczyl na sfinansowanie Swiadczeri objgtych postgpowaniem

konkursowym;

e) nast4pila istotna zmiana okoliczno6ci powoduj4ca,

i2

przeprowadzenie

postgpowania nie le?y w interesie Udzielaj4cego zam6wienia czego nie mozna

bylo wczeSniej przewi dzie6.
5. Ostateczne informacje dotyczEce zawarciaumowy Udzielaj4cy Zamowieniaprzekazuje

wybranemu oferentowi pocd4 elektroniczn4 lub w formie pisemnej

X[I.

.

Informacja o sposobie porozumiewania sig z oferentami oraz przekazywania
oSwiadczeri i dokument6w

1.

Wszystkie oSwiadczenia, wnioski, zawiadomrenia oraz informacje zwiqzane z niniejszym
postgpowaniem Udzielaj4cy Zam6wienia

i

Oferenci przekazuj4 w formie elektronicznej;

e-mail : i .nawlatyna@ szpitalsochczew.pl

2.

TreSi pytan i odpowiedzi dotycz4ca postgpowania konkursowego umieszczona bgdzie na
stronie internetowej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie www.szpitalsochaczew.pl bez
wskazania danych po dmi otu kieruj

3.

4ce

go zapytame.

Korespondencje pisemnie nale2y kierowa6 na adres:

Zesp6l Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie

ul. Batalion6w Chlopskich

4.

Osob4 upowaznion4 do udzielamainformacji

p. Joanna Nawlatyna

5.

-

317, 96-500 Sochaczew

w zwi4zku z konkursem jest

Specjalista ds. zam6wieri publicznychtel.46 864 95

:

2I; e-mail:

Informacje udzielane s4 od poniedzialku do pi4tku w godzinach 8.00-14.00.

Zalacznilctz
Zal.4cznik nr 1 do SWKO - Formularz oferty konkursowej

Zat4czniknr 2ado SWKO - Projekt umowy

-

badania histopatologrczne

Zal4czniknr 3 do SWKO - Wykaz personelu udzielaj4cego Swiadczeri bgd4cych przedmiotem
oferty
ZalEczniknr 4 do SWKO - Wykaz sprzgtu i aparatury medycznej

Zal1czniknr 5 do SWKO

-

OSwiadczenie Oferenta

Zalqczniknr 6 do SWKO

-

Umowa o powierzenie przetwarzaniadanych osobowych
Zatwierdzam
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