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I. Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska im. Marii 

Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim 

tel.: 58 775 44 99, 58 775 44 11 

fax.: 58 775 44 98, 58 775 44 11 

e-mail: sekretariat@spzoz-przychodnia.pl 

 

II. Tryb udzielenia zamówienia : 

Konkurs ofert na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o  świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze 

zm.). 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia : 

Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii na rzecz 

pacjentów Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska 

im. Marii Orlikowskiej-Płaczek w Starogardzie Gdańskim. Szczegółowy zakres świadczeń 

został określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu Ofert (SIWKO), która 

stanowi integralną część zamówienia. Szacunkowa ilość badań objęta umową określona 

została w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do SIWKO. Nie dopuszcza się złożenia ofert 

częściowych. Zamawiający przewiduje czas trwania umowy w okresie od 01.01.2021 r. do 

31.12.2022 r.  

1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie: 

a) świadczyć usługi zdrowotne w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej 

i mikrobiologii w trybie planowym i pilnym (CITO) w tym gazometrii 

(z zachowaniem tzw. „zimnego łańcucha” maksymalnie do 4 godzin od momentu 

pobrania materiału do momentu wykonania badania),  
b) przekazać i zainstalować w siedzibie przynależnej filii Zamawiającego w nieodpłatne 

użyczenie analizator do gazometrii celem wykonywania badań gazometrii w trybie 

pilnym samodzielnie przez Zamawiającego, przy utrzymaniu jego sprawności 

technicznej w okresie trwania umowy, bez obciążania Zamawiającego kosztami 

przeglądu i naprawy aparatu,  
c) dostarczać bezpłatne systemy próżniowe (m.in. igły, motylki, probówki, łączniki do 

systemu próżniowego) w każdym wymaganym przez Zamawiającego rozmiarze oraz 

bezpłatne podłoża transportowe służące do pobierania materiału u pacjentów 

Zamawiającego w celu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań 

diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii. Wartość systemów próżniowych i podłoży 

wymienionych będzie wliczona w cenę badań. Przyjmujący zamówienie nie będzie 

osobno obciążał Zamawiającego kosztami tych systemów i podłoży, 
d) do odbierania i przetransportowania materiału do badań w odpowiednich warunkach 

z zachowaniem procedur dotyczących transportu materiału biologicznego zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów 

jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i  mikrobiologicznych (Dz. U. 

z 2019 poz. 1923 ze zm.), 
e) do odbierania materiału do badań przez kuriera Przyjmującego zamówienie od 

poniedziałku do piątku z gabinetu zabiegowego w głównej siedzibie Zamawiającego 

oraz z  gabinetów zabiegowych przynależnych filii: 

− w Starogardzie Gdańskim al. Wojska Polskiego 27A (od poniedziałku do piątku), 

− w Smętowie Granicznym, ul. Kociewska 5 (3 razy w tygodniu: poniedziałek, 

środa, piątek), 
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f) bezpłatnie przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie pobierania materiału 

biologicznego przy użyciu materiałów określonych w punkcie „c”, 
g) zainstalować i wdrożyć komputerowy laboratoryjny system informatyczny 

umożliwiający rejestrację i odbiór wyników badań drogą elektroniczną, kompatybilny 

z funkcjonującym u Zamawiającego oprogramowaniem SERUM. Wszelkie koszty 

związane z instalacją, wdrożeniem, bieżącą obsługą, licencjami itp. dotyczące 

oprogramowania leżą po stronie Przyjmującego zamówienie, 
h) bezpłatnie przeszkolić personel Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania 

opisanego w pkt „g”, 
i) do poddania kontroli przeprowadzonej przez Zamawiającego oraz Narodowy Fundusz 

Zdrowia na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 1398 ze zm.), 
j) umożliwić elektroniczny dostęp do wyników pacjentów przez stronę internetową 

Przyjmującego zamówienie,  
k) przekazać w nieodpłatne użyczenie i zainstalować w głównej siedzibie 

Zamawiającego wynikomat wraz z drukarką celem samodzielnego pobierania 

wyników badań przez pacjentów, przy utrzymaniu jego sprawności technicznej 

w okresie trwania umowy, bez obciążania Zamawiającego kosztami przeglądu, 

naprawy oraz materiałów eksploatacyjnych.   
2. Zamawiający wymaga od Przyjmującego zamówienie, aby: 

1. świadczył usługi na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy 

z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii, normami umożliwiającymi 

akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami prawa 

(ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 849 

ze zm.) oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności oraz 

nieprzerwanej pracy na rzecz Zamawiającego, 

2. świadczył usługi na sprzęcie zapewniającym wysoką jakość usług, posiadającym 

certyfikaty dopuszczenia do obrotu,  

3. warunki lokalowe, w których wykonywane będą usługi będące przedmiotem 

zamówienia spełniają wymagania pod względem fachowym i sanitarnym określone 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. nr 43, 

poz. 408 ze zm.) 

4. materiały i odczynniki używane do wykonywania zamówienia były dopuszczone do 

obrotu i spełniały wymagania określone w przepisach szczególnych, 

5. brał udział w okresowych ogólnopolskich i międzynarodowych kontrolach jakości 

świadczonych usług, 

6. świadczone usługi były wykonywane przez wykwalifikowany personel, 

7. prowadził rejestr przyjmowanych pacjentów według wymogów dla prowadzenia 

dokumentacji medycznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia  

23 marca 2006 r. w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 

diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1923 ze zm.), 

3. Szczegółowy zakres badań, terminy oraz szacunkową liczbę badań będących 

przedmiotem konkursu określa załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do SIWKO. 

4. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych będzie zawarta na okres od 01.01.2021 r. do 

31.12.2022 r., 

5. Rozpoczęcie udzielania świadczeń zdrowotnych nastąpi nie później niż do 30 dni od dnia 

podpisania umowy. 

6. Oferentom udostępnia się SIWKO wraz z załącznikami: 

a) w siedzibie Zamawiającego - SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie Gdańskim 

pokój nr 216,    



b) na stronie internetowej Zamawiającego – www.spzoz-przychodnia.pl 

7. Oferty należy składać w siedzibie SPZOZ Przychodnia Lekarska w Starogardzie 

Gdańskim pokój nr 216 (sekretariat) do dnia 18.11.2020 r. do godz. 1000. 

8. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w siedzibie SPZOZ Przychodnia Lekarska 

w Starogardzie Gdańskim dnia 18.11.2020 roku o godz. 1010 w sali konferencyjnej na 

II piętrze.  

9. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu 14 dni od terminu składania ofert 

poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego wraz  

z zawiadomieniem biorących udział w konkursie Oferentów za pośrednictwem faxu bądź 

drogą elektroniczną oraz na stronie internetowej SPZOZ Przychodnia Lekarska  

w Starogardzie Gdańskim - www.spzoz-przychodnia.pl. 

10. Oferent będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu 

składania ofert. 

12. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent 

ma prawo złożenia umotywowanej skargi do Komisji konkursowej. 

 

W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powołuje komisję konkursową. 

Komisja Konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje kolejno 

następujących czynności: 

1. W dniu otwarcia ofert komisja (część jawna): 

1) stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert, 

2) ustala, które oferty wpłynęły w terminie, 

3) otwiera koperty z ofertami, 

4) informuje zebranych o cenach zaproponowanych przez poszczególnych oferentów 

w formularzu ofertowym. 

2. W toku badania ofert komisja (część niejawna): 

1) sprawdza zgodność ofert pod względem spełniania warunków udziału w konkursie 

i dokonuje ewentualnych wezwań celem usunięcia braków formalnych i niezbędnych 

wyjaśnień, 

2) przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów, 

3) wybiera najkorzystniejsza ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert, 

4) zawiadamia oferentów, którzy złożyli oferty o zakończonym postępowaniu i jego 

wyniku oraz zamieszcza informację na swojej stronie internetowej. 

3. Komisja konkursowa działa na posiedzeniach zamkniętych bez udziału oferentów. 

4. Posiedzenia komisji są protokołowane. 

5. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty komisja konkursowa kieruje się kryterium 

ceny oferowanych świadczeń zaproponowanej przez Oferenta. Porównaniu podlegać 

będzie „wartość brutto razem”.  

 

Zamawiający udzieli zamówienia na świadczenia zdrowotne będące przedmiotem niniejszego 

postępowania konkursowego podmiotowi, który odpowiada wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w warunkach uczestnictwa w konkursie i zostanie uznany za 

najkorzystniejszy w oparciu o podane kryterium wyboru. 

  

IV. Warunki  udziału w konkursie oraz ocena spełnienia tych warunków: 

1. Warunki udziału w konkursie: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące 

warunki: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
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b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

przedmiotu konkursu, 

c) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia, w szczególności do 

wykonywania zakresu laboratoryjnych badań diagnostycznych 

i mikrobiologicznych objętych przedmiotem postępowania, 

d) posiadają wdrożony system zapewnienia jakości minimum według normy 

PN-EN ISO 9001, 

e) posiadają wysoko wykwalifikowany personel zgodnie z wymogami 

rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U.  

Nr 43, poz. 408 ze zm.), 

f) posiadają co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu laboratorium 

diagnostycznego, 

g) prowadzą na terenie województwa pomorskiego wieloprofilowe laboratorium 

pracujące w systemie całodobowym w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 

i mikrobiologii. 

h) zobowiążą się do ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej na cały 

czas trwania umowy, 

i) zapewnią przekazywanie wyników badań drogą elektroniczną do wyznaczonych 

stanowisk na terenie przychodni Zamawiającego do godz. 18.00 tego samego 

dnia, kiedy pobrano materiał (w przypadku badań wysokospecjalistycznych 

termin do uzgodnienia), 

j) zapewnią odbiór materiału do badań własnym transportem – codziennie od 

poniedziałku do piątku do godz. 11.00 oraz w przypadku badań CITO na żądanie 

Zamawiającego, 

k) dostęp do wyników pacjentów przez stronę internetową.  

 

Zamawiający odrzuci ofertę : 

1) złożoną po terminie, 

2) zawierającą nieprawdziwe informacje, 

3) jeżeli Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał 

proponowanej liczby lub ceny świadczeń,  

4) zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

6) jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną. 

 

2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach złożonych przez Oferenta. 

 

V. Wykaz dokumentów, jakie powinni dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia 

spełnienia warunków udziału w konkursie: 

1. wykaz personelu dopuszczonego do udzielania świadczeń zdrowotnych, 

uwzględniający posiadane specjalizacje kierowników poszczególnych pracowni 

oraz dokumenty potwierdzające posiadanie przez kierownika laboratorium 

specjalizacji w zakresie analityki klinicznej lub diagnostyki laboratoryjnej  

a w przypadku badań mikrobiologicznych specjalizacji z mikrobiologii, 

spełniającego warunki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 

2004 r w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium 

diagnostyczne (Dz. U. Nr 43, poz. 408 ze zm.) zatrudnianych przez Oferenta na 

terenie województwa pomorskiego wraz z dokumentami potwierdzającymi 

kwalifikacje tych osób (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWKO), 



2. oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14  RODO (załącznik nr 9 do SIWKO), 
3. pisemną koncepcję świadczenia usług stanowiących przedmiot postępowania 

z uwzględnieniem udostępnienia możliwości pobierania wyników badań przez 

pacjentów ze strony internetowej, 
4. pełen panel oznaczeń wykonywanych przez laboratorium Oferenta, 
5. specyfikację programu informatycznego do obsługi laboratorium, który będzie 

używany przy wykonywaniu świadczeń, 
6. wykaz sprzętu i aparatury medycznej na którym wykonywane będą usługi wraz 

z  kopią paszportu technicznego oraz certyfikatami dopuszczenia do obrotu 

(zgodnie z  załącznikiem nr 7 do SIWKO), 
7. wykaz podmiotów leczniczych (co najmniej dwóch) zlokalizowanych na terenie 

województwa pomorskiego, z którymi Wykonawca współpracuje w zakresie 

diagnostyki laboratoryjnej (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWKO) wraz 

z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usług (referencje), 

8. dokument potwierdzający posiadany certyfikat o wdrożonym systemie zapewnienia 

jakości minimum według normy PN-EN ISO 9001, 

9. postanowienie Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnianiu wymagań 

lokalowych i sprzętowych pod względem fachowym i sanitarnym określone 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, 

jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. nr 43,  

poz. 408 ze zm.), 

10. oświadczenie, że Oferent prowadzi na terenie województwa pomorskiego 

wieloprofilowe laboratorium pracujące w systemie całodobowym w zakresie 

diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii (zgodnie z załącznikiem nr 5 do 

SIWKO), 

11. oświadczenie, że Oferent posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie 

w prowadzeniu laboratorium (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWKO), 

12. kopia polisy OC lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie przez 

Przyjmującego zamówienie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  

w zakresie świadczeń objętych przedmiotem umowy. Przyjmujący zamówienie 

może złożyć także umowę przedwstępną lub inny dokument, w tym także 

oświadczenie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia OC zostanie zawarta na okres 

obowiązywania umowy, 

13. oświadczenie, że Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWKO), 

14. aktualny odpis z rejestru sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

15. oświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność 

leczniczą potwierdzające dopuszczenie do udzielania świadczeń zdrowotnych 

w zakresie objętym przedmiotem konkursu - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

16. zaświadczenie o wpisie do ewidencji laboratoriów prowadzonej przez Krajową 

Radę Diagnostów Laboratoryjnych, 

17. aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzających 

odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek 

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

 



Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy wraz z ofertą nie złożyli wymaganych 

w niniejszym dziale oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo 

którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające 

błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym 

terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków 

udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych 

przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 
 

VI. Informacje o sposobie kontaktowania się Udzielającego zamówienia 

z  Oferentami: 

 

Pytania i skargi Oferenci przekazują w formie pisemnej. 
 

VII. Termin związania ofertą: 

 

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

składania ofert. 

 

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty: 

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, w języku polskim. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWKO. 

3. Wszystkie dokumenty, oświadczenia lub inne materiały informacyjne w językach 

obcych należy dostarczyć przetłumaczone. Dokumenty takie muszą być 

poświadczone przez Oferenta. 

4. Oferta łącznie ze wszystkimi załącznikami musi być ponumerowana, opatrzona 

datą oraz podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania 

Oferenta. W przypadku ustanowienia pełnomocnika należy dołączyć do oferty 

oryginał pełnomocnictwa. 

5. Wszystkie dokumenty dostarczone w kopii muszą być potwierdzone za zgodność 

z oryginałem notarialnie, urzędowo lub przez Oferenta. 

6. Wszelkie poprawki, zmiany w tekście oraz wszystkie arkusze oferty muszą być 

parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

7. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane  

z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

8. Nie dopuszcza się wariantowości cen.  

9. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty, a w przypadku wybrania 

oferty przez okres trwania umowy. 

10. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 

wraz z załącznikiem nr 1 i załącznikiem nr 2 do SIWKO. 

11. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie 

opatrzonej w dane Oferenta oraz z naniesionymi oznaczeniami: „Konkurs na 

świadczenie usług zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej 

i  mikrobiologii, nie otwierać przed 18.11.2020 r. godz. 10.10”. 

12. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13. Oferent zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom spełniającym wymagania minimum normy 

PN EN ISO 9001. 

 

 

 



IX. Miejsce i termin składania  i otwarcia ofert: 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie (II piętro, pok. 216)  

w terminie do dnia 18.11.2020 r do godz. 10:00. Oferty zostaną otwarte w siedzibie 

Zamawiającego w dniu 18.11.2020 r. godz. 10:10 w sali konferencyjnej na II piętrze.  

 

X. Kryteria oceny ofert : 

   cena - 100% 

 

 

XI. Postanowienia dotyczące umów : 

Wzór umowy o świadczenie usług stanowi załącznik nr 3 do SIWKO. 
 

XII. Klauzula informacyjna RODO – załącznik nr 10 do SIWKO 
 

XIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Oferentom w toku 

konkursu : 

1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, 

oferent może złożyć  umotywowany protest do Komisji konkursowej w terminie 

7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.  

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy  

o udzielenie świadczeń ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, 

wynika że jest on oczywiście bezzasadny.   

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania  

i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu 

wymaga uzasadnienia. 

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

5. Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza 

się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.  

 

XIV. Zasady wnoszenia środków odwoławczych: 

1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika 

Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu 

postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.   Odwołanie 

wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.  

Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki 

zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia. 

3. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

1) wybór  trybu postępowania, 

2) niedokonanie wyboru świadczeniodawcy, 

3) unieważnienie postępowania. 

 

XV. Unieważnienie postępowania: 

Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej, gdy: 

1. nie wpłynęła żadna oferta, 

2. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, chyba że wpłynęła tylko jedna oferta 

niepodlegająca odrzuceniu i komisja konkursowa przyjmie tę ofertę, gdy z okoliczności 

wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie 

więcej ofert, 

3. odrzucono wszystkie oferty, 



4. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na 

finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu, 

5. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć.   

 

 

 

Załączniki do SIWKO: 

Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań i szacunkowa ilość badań będących przedmiotem 

konkursu – diagnostyka laboratoryjna 

Załącznik nr 2 – Szczegółowy wykaz badań i szacunkowa ilość badań będących przedmiotem 

konkursu - mikrobiologia 

Załącznik nr 3 – Wzór umowy na świadczenie usług diagnostycznych 
Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy 
Załącznik nr 5 – Oświadczenie  
Załącznik nr 6 – Wykaz personelu  
Załącznik nr 7 – Wykaz sprzętu i aparatury medycznej 
Załącznik nr 8 – Wykaz podmiotów leczniczych z którymi współpracuje Oferent 
Załącznik nr 9 – Oświadczenie dla Wykonawcy w zakresie RODO 
Załącznik nr 10 – Klauzula informacyjna RODO 
 


