Numer sprawy: ZP-PCM/3U/2008
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Nazwa zamówienia publicznego na:
Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego
Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o.
ul. Warszawska 104
98-400 Wieruszów
Strona WWW:pcm-nzoz-wieruszow.pl
E-mail:zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz.7:30-15:30
II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
poniŜej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8 Prawa zamówień publicznych/wartość nie
przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro/
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust.1 oraz art. art. 39 - 46 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223,
poz.1655)).
Postępowanie jest prowadzone na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i
Opieki Społecznej z dnia 13 lipca 1998 r. w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na
świadczenia zdrowotne ( Dz. U. Nr 93 poz. 592 ) oraz w Ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r.
o Zakładach Opieki Zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 , poz. 408 z późn. zm. ).
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r.
Nr 223, poz.1655)).
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudzień 2007 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, o których jest uzaleŜniony obowiązek przekazywania ogłoszeń
Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz.
1762), oraz Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudzień 2007 r., w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 241 poz. 1763) .
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III. Opis przedmiotu zamówienia
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych
3. Informacja na temat moŜliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości
zamówienia podwykonawcom: Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia
podwykonawcom .
4. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia publicznego jest wykonywanie badań laboratoryjnych w
zakresie badań analitycznych, bakteriologicznych, biochemicznych, serologicznych i
innych wg zleceń oddziałów oraz skierowań z zewnątrz /POZ-y, NZOZ-y i inne podmioty/
oraz prowadzenie banku krwi.
W załączniku nr 1 przedstawiono rodzaje najczęściej przeprowadzanych badań jak równieŜ
określono w przybliŜeniu uśrednione ilości poszczególnych badań w okresie jednego miesiąca.
IV .Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 i 7
Zamawiający dopuszcza w okresie 24 miesięcy od udzielenia zamówienia podstawowego
moŜliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki dotychczasowemu wykonawcy usług
(wyłonionemu w trybie przetargu nieograniczonego) w zakresie przedmiotu zamówienia
określonego w SIWZ, zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niŜ 20% wartości
zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.
Kod CPV:85.11.10.00-0; 85.11.18.10-1 ;85.11.18.20-4
5. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi
i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
2) Wymagana jest naleŜyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
4) Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę
podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
V. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy z Wykonawcą.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłuŜenia okresu obowiązywania umowy do czasu
wykorzystania wartości umowy.
VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków.
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
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1.1
1.2
1.3
1.4

Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;
Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Spełnienie powyŜszych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej
metodą „spełnia/nie spełnia” w oparciu o dokumenty i oświadczenia załączone do oferty
złoŜonej przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania tych warunków, przy czym nie
spełnienie warunku, spowoduje wykluczenie Wykonawcy i odrzucenie jego oferty.
2. Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne
Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
•
•

•
•
•

nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności chyba, Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie
utrudnia uczciwej konkurencji,
złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą,

3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
•
•
•
•
•
•
•
•

niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji,
zawierającą raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do
składania ofert,
zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie moŜna poprawić na
podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,
który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie
omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
niewaŜnej na podstawie odrębnych przepisów,
nie zabezpieczonej wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą, lub braku
zgody na przedłuŜenie okresu związania ofertą,

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
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A. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
A.1) Potwierdzenie spełnienia wymogów zawartych w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o
diagnostyce laboratoryjnej ( t.j. Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ), oraz aktualnych
rozporządzeniach ministra zdrowia ) – wpis do ewidencji laboratoriów.
A.2) Nazwę i siedzibę ZOZ oraz numer wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej lub imię
i nazwisko , adres oraz numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu
dokonującego wpisu – w odniesieniu do osób , o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 3
Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91 , poz. 408
z późn. zm. ).
A.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa
zamówień publicznych.
B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia naleŜy złoŜyć następujące dokumenty:
B.1) Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających powyŜej określone
świadczenia zdrowotne ( min. kierownika laboratorium – stopień specjalizacji z diagnostyki
laboratoryjnej , uprawnienia specjalisty serologa , uprawnienia diagnostów ) ,
B.2) Zaproponowaną kwotę naleŜności ( cenę ) za realizację zamówienia z kalkulacją elementów
naleŜności ( w tym odpłatność za poszczególne badania ) sporządzoną wg załącznika nr 2 ,
B.3)Wykaz dodatkowego wyposaŜenia w aparaturę i sprzęt medyczny ( bez sprzętu
przedstawionego w załączniku nr 4 )
B.4) czasookres oczekiwania na wyniki badań biochemicznych i bakteriologicznych.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli oświadczeń
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli
dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich
uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie
postępowania.
f) Zamawiający w razie wątpliwości wezwie wykonawców, w wyznaczonym przez siebie
terminie, do złoŜenia wyjaśnień dotyczących złoŜonych oświadczeń i dokumentów.
g) Stwierdzenie spełnienia warunków wymaganych od wykonawców odbędzie się poprzez
analizę i ocenę dokumentów Ŝądanych od wykonawcy przez Zamawiającego.
h) Zamawiający wymaga, aby wykonawca usług zaoferował stałość cen w okresie
obowiązywania umowy.
• Cena winna obejmować przypisane prawem podatki
C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia naleŜy złoŜyć następujące
dokumenty:
C.1) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

4

Dodatkowo Zamawiający wymaga od Wykonawcy
a) Zaakceptowany projekt umowy.
b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca zaoferował 30-dniowy termin płatności za wykonane
usługi, na podstawie dostarczonej faktury VAT .
c) Wykonawca wystawi kolejno faktury za usługi wykonane w poprzednim miesiącu.
d) Wykonawca będzie musiał zawrzeć stosowną umowę dzierŜawy pomieszczeń i wyposaŜenia
w obecnym laboratorium przy pomocy, których będzie wykonywał przedmiot niniejszej
umowy na rzecz Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Wieruszowie. Ilość
pomieszczeń z dokładnym określeniem ich ilości i powierzchni w m2, którą wydzierŜawi
wybrany Wykonawca, zostanie uzgodniona odrębnie po podpisaniu umowy z wybranym
Wykonawcą.
e) Wykonawca ( DzierŜawca ) będzie płacił WydzierŜawiającemu miesięczny czynsz
dzierŜawny w wysokości netto 15,00 zł. ( słownie zł.: piętnaście złotych 00/100 ) za 1 m²
dzierŜawionej powierzchni zgodnie z metraŜem dzierŜawionym o, którym mowa w ppkt
d).,płatny na zasadach określonych w §2 ust. 3 projektu umowy ( załącznik nr 3 ). Ponadto
wysokość czynszu dzierŜawnego, ilość i rodzaj wyposaŜenia oraz sprzętu laboratoryjnego
przedstawionego w załączniku nr 3 oraz mebli, które stanowią wyposaŜenie pomieszczeń
laboratorium zostanie uzgodniona odrębnie po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawcą.
f) DzierŜawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt opomiarowania zuŜycia energii
elektrycznej i wody w ciągu pierwszego miesiąca obowiązywania umowy.
g) Płatność za energię elektryczną i wodę rozliczana będzie wg wskazań liczników i cen
stosowanych przez dostawców w/w mediów.
h) Płatność za centralne ogrzewanie będzie regulowana wg rozliczenia stosowanego przez
WydzierŜawiającego , tzn. stosownie do powierzchni dzierŜawionych pomieszczeń.
i) Ponadto DzierŜawca będzie płacił za abonament telefoniczny + rozmowy telefoniczne oraz za
utylizacje odpadów.
j) DzierŜawca moŜe wykonywać prace adaptacyjne w przedmiocie dzierŜawy , przy czym zakres
prac wymaga kaŜdorazowo zgody WydzierŜawiającego wyraŜonej na piśmie.
k) WydzierŜawiający wyraŜa zgodę na przeprowadzenie przez DzierŜawcę , na własny koszt ,
prac adaptacyjnych w dzierŜawionych pomieszczeniach o których mowa §1 ust. 7 i 8 .
l) Na DzierŜawcy spoczywa obowiązek przeprowadzania napraw , remontów i konserwacji ,
zgodnie z potrzebami prawidłowej gospodarki przyjętymi dla danych urządzeń , na własny
koszt.
m) WydzierŜawiający wyraŜa zgodę na parkowanie samochodów DzierŜawcy na terenie przez
siebie wskazanym.
n) Badania będą wykonywane dla pacjentów wszystkich oddziałów szpitalnych i poradni
przyszpitalnych jak równieŜ zewnętrznych skierowań .
o) Oferent zobowiązuje się do archiwizacji dokumentacji medycznej.
p) Usługodawca zobowiązany będzie do przejęcia pracowników obecnie zatrudnionych w
laboratorium w trybie art. 23¹ Kodeksu Pracy.
q) Badania będą wykonywane na podstawie zleceń z oddziałów i poradni podpisanych przez
lekarza zlecającego oraz skierowań zewnętrznych.
Zamawiający przy wyborze Wykonawcy uwzględnieni :
- ceny oferowanych usług,
- czasookresu oczekiwania na wyniki badań biochemicznych i bakteriologicznych,
- przewidywanego modelu działalności związanego z wykonywaną usługą,
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- dodatkowego wyposaŜenia w aparaturę i sprzęt medyczny,
- liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających powyŜej określone świadczenia
zdrowotne ,
D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. A1), A2), A3) składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
•

JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. „D" zastępuje się
je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niŜ w terminach określonych w
niniejszym pkt. „D".

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
•

Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A1, A2),A3) dla kaŜdego
partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie

WyŜej wymienione dokumenty mogą być złoŜone w formie oryginałów lub kserokopii
potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania
oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez wykonawcę
VIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z
wykonawcami.
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres:
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Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Warszawska 104 , 98-400 Wieruszów Dział Zamówień Publicznych
•

zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną.

2. Osoby upowaŜnione ze strony zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:
Anita Smorawska - Miś - specjalista ds. zamówień publicznych, tel./fax 062 77845510 - w
zakresie procedury przetargowej.
Ilona Mróz – Główna Księgowa, tel. 062 7845507 -w zakresie przedmiotu zamówienia .
3. Osobą ze strony zamawiającego upowaŜnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub
drogą elektroniczną jest: specjalista ds. zamówień publicznych :Anita Smorawska - Miś, tel./fax
62 7845510, w terminach: poniedziałek-piątek, w godz. pomiędzy 7.30 a 15.30
4. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację
istotnych warunków zamówienia chyba, Ŝe pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niŜ 6
dni przed upływem terminu składania ofert.
•

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

5. Nie udziela się Ŝadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający moŜe, w kaŜdym czasie, przed
upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
7. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia przekazane zostaną, z
zachowaniem formy pisemnej, wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone na stronie internetowej zgodnie z
wskazaniem w pkt. I SIWZ.
8. Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak
równieŜ pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiąŜące przy składaniu ofert. O przedłuŜeniu terminu
składania ofert, jeŜeli będzie to niezbędne dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z
modyfikacji, zawiadomieni zostaną wszyscy wykonawcy, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie
wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.
IX. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
X. Termin związania ofertą
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia ostatecznego terminu do składania
ofert.
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XI. Opis sposobu przygotowania oferty
A. Przygotowanie oferty
1) Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem
czytelnym.
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3) Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowane zestawienia i
wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.
4) Oferta i załączniki podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy wymagają
załączenia właściwego pełnomocnictwo lub umocowania prawnego.
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych
dokumentach.
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób
podpisującej ofertę.
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
B. Oferta wspólna
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać
następujące warunki:
1. Oferta winna być podpisana przez kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie lub
upowaŜnionego przedstawiciela / partnera wiodącego.
2. UpowaŜnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu
prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z wykonawców występujących wspólnie/
partnerów - naleŜy załączyć do oferty
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upowaŜniony do reprezentowania wykonawców
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienaleŜyte wykonanie zobowiązań
5. W przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłoŜona zostanie umowa
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została
zawarta umowa wykonawców nie moŜe być krótszy od terminu określonego na wykonanie
zamówienia.
XII. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Oferty naleŜy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach pod rygore niewaŜności z
danymi oferenta oraz napisem: „Oferta na świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej”
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w siedzibie PCM sp. z o.o. przy ul. Warszawska 104 w sekretariacie do dnia 08.10.2008 r. do
godz.: 11.00 .
do dnia 2008-10-09 do godz. 11.00
2.. Oferty złoŜone po terminie będą zwrócone wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu
do wniesienia protestu.
3. Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2008 r. o godz. 11.10 w PCM sp.
z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy, ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów w sali konferencyjnej
( budynek laboratorium - I piętro ).
dnia 2008-10-09 o godz. 11.15
4. Sesja otwarcia ofert
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaŜe zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu ww. informacji Po otwarciu ofert
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, cena, a takŜe termin wykonania zamówienia, okres gwarancji, warunki płatności
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny
1) Wykonawca zaoferuje cenę 1 kg czystej w stanie suchym bielizny, cena oferty uwzględnia
wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem
naleŜnego podatku VAT.
2) Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.
3) Wykonawca określi wartość miesięczną z podaniem wartości netto, podatek VAT i wartości
brutto /zgodnie z załącznikiem nr 1).
4) Wartości naleŜy podawać ograniczając się do dwóch miejsc po przecinku.
5) Rozliczenie finansowe pomiędzy zamawiającym a wykonawcą dokonywane będzie
w okresach miesięcznych na podstawie dostarczonej faktury .Cena moŜe być tylko jedna za
oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen,
XIV. Kryteria oceny oferty
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do
szczegółowego rozpatrywania, jeŜeli:
1.1. oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą
specyfikacją,
1.2. z ilości i treści złoŜonych dokumentów wynika, Ŝe wykonawca spełnia warunki formalne
określone niniejszą specyfikacją,
1.3. złoŜone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby
uprawnione,
1.4. oferta została złoŜona, w określonym przez Zamawiającego terminie,
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1.5. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kaŜdego kryterium,
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość
punktów ustaloną w poniŜszym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie
do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt).
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:
Nazwa kryterium
Waga
Cena brutto
100
5. Oferta wypełniająca w najwyŜszym stopniu wymagania określone w kaŜdym kryterium
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba
punktów.
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie
dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny
naleŜny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia
przepisami prawa.
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego.
Nazwa kryterium:
Cena brutto
Wzór:
{(Cmin x 100):Ck)} x ranga=C
Sposób oceny:
Cmin=najniŜsza cena całości zamówienia,
Ck=cena proponowa przez danego oferenta,
C=ilość punktów uzyskanych przez oferenta.
8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyŜszą ilość punktów.
XV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoŜy najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złoŜona przez
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający zaŜąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do
podpisania umowy o zamówienie publiczne.
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4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców
podając w szczególności:
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru,
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeŜeli takie będzie miało miejsce,
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeŜeli takie będzie miało miejsce.
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:
•
•

zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy
ogłoszeń,
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego: www.pcm-nzoz-wieruszow.pl

6. O uniewaŜnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku uniewaŜnienia postępowania przed
upływem terminu składania ofert
2) złoŜyli oferty - w przypadku uniewaŜnienia postępowania po upływie terminu składania ofert
podając uzasadnienie faktyczne i prawne
7. W przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
XVI. Zabezpieczenie naleŜytego wykonania umowy
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
XVII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy.
Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 7
XVIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
1. Prawo do wniesienia Protestu w niniejszym postępowaniu przysługuje wykonawcom, a takŜe
innym osobom, jeŜeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.
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2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest
obowiązany na podstawie ustawy, moŜna wnieść protest do Zamawiającego.
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający
Ŝądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności
faktyczne i prawne) moŜe być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub moŜna
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w
przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na
stronie internetowej.
4. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie
pisemnej lub faksem na nr faksu Zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji
5. Protest uwaŜa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, Ŝe
mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem.
6. Pozostałe informacje dotyczące Protestów znajdują się w Dziale VI, Rozdział 2 Prawa
zamówień publicznych „Protest".
XIX. Opis części zamówienia
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
XXI. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej
XXII. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające
XXIII. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
XXIV. Adres poczty elektronicznej,
porozumiewania się drogą elektroniczna.
1.
2.

adres

strony

internetowej

niezbędny

do

Adres poczty elektronicznej: zp@pcm-nzoz-wieruszow.pl
Adres strony internetowej: www.pcm-nzoz-wieruszow.pl

XXV. Informacje dotyczące walut obcych, w jakim dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z
zamawiającym.
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Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych,
XXVI. Aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,
XXVII. Koszty udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne:
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu,
XXVIII. Ogłoszenia wyników przetargu
Wynik postępowania zostanie ogłoszony zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień
publicznych oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www. pcm-nzozwieruszow.pl
NiezaleŜnie od publikacji ww. informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o zawarciu
umowy uczestniczący w postępowaniu wykonawcy zostaną zawiadomieni pisemnie.
XXIX. Postanowienia końcowe
Zasady udostępniania dokumentów
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie
terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
zastrzeŜonych przez uczestników postępowania.
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniŜszych zasad:
•
•
•
•
•

zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu pisemnego wniosku;
zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów ;
zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną
dokumenty;
zamawiający umoŜliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę - 1,00 zł brutto;
udostępnienie moŜe mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego
urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeks cywilny.
XXX. Załączniki do SIWZ
1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy-oferta
2. Załącznik nr 2 – wykaz badań
3. Załącznik nr 3 - wykaz powierzchni uŜytkowej pomieszczeń
Laboratorium Diagnostycznego
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4.
5.
6.
7.

Załącznik nr 4 - wykaz sprzętu laboratoryjnego
5.Załącznik nr 5 – oświadczenie o spełnieniu warunków art.22.1 u pzp
Załącznik nr 6 – wykaz osób do kontaktów z zamawiającym,
Załącznik nr 7 – projekt umowy.
Wieruszów, 2009-09-30

______________________________________
Podpis osoby uprawnionej

Załącznik Nr 1 do SIWZ
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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
OFERTA

Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

................................................

Siedziba:

................................................

Adres poczty elektronicznej:
Strona internetowa:
Numer telefonu:
Numer faksu:
Numer REGON:
Numer NIP:

................................................
................................................
0 (**) ......................................
0 (**) ......................................
................................................
................................................

Dane dotyczące zamawiającego:
Powiatowe Centrum Medyczne sp. z o.o., ul. Warszawska 104, 98-400 Wieruszów
Zobowiązania wykonawcy
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na Świadczenie usług medycznych w
zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o.
NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
nr sprawy: ZP-PCM/3U/2008, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:
1. Zgodnie z załącznikiem numer 1.
2. Oświadczamy, Ŝe oferta naszej Firmy jest zgodna z przedmiotem zamówienia określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia-rozdział III-opis przedmiotu zamówienia.
3. Gwarantujemy stałość ww. cen przez okres trwania umowy.
Łączna zmiana cen w okresie trwania Umowy w stosunku do ceny pierwotnie ustalonej nie moŜe
przekroczyć 20% pierwotnie ustalonej wartości.
4. Termin realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje okres: 24 miesiące od dnia zawarcia
umowy.
5. Wymagany termin płatności za wykonane usługi: 30 dni od dostarczenia faktury VAT .Faktury
zostaną wystawione w okresach miesięcznych za usługi wykonane w poprzednim miesiącu.
6. Oświadczamy, Ŝe oferowane przez naszą Firmę usługi są zgodne z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w SIWZ.
7. Oświadczamy, Ŝe oferowane przez naszą Firmę usługi spełniają wymogi aktualnie
obowiązujących przepisów w tym zakresie.
8. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie
wnosimy do niej zastrzeŜeń. Oświadczamy, Ŝe otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do
właściwego przygotowania oferty.
9. Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego Ŝadnych uwag, a w
przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy.
15

10. Oświadczamy, Ŝe uwaŜamy się za związanych złoŜoną ofertą na okres 30 dni od dnia, w
którym upływa ostateczny termin składania ofert.
11.Oświadczamy, Ŝe osobą do kontaktów i dokonywania bieŜących ustaleń
z zamawiającym jest:
....................................................................., tel. .................................................

11. Integralną częścią oferty są:
1. wszystkie załączniki do oferty wymagane w SIWZ jako niezbędne,
2. ........................................................................................................

12. ZastrzeŜenie wykonawcy
NiŜej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................
13. Inne informacje wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….......................

______________________________
(miejscowość i data)
podpis/y uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik nr 2
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Wykaz badań

Lp.

Liczba
badań

Badanie

10
11
12
13
14
15
16
17

HEMATOLOGIA
Morfologia krwi obwodowej z analiz.
Rozmaz krwi obwodowej mikroskop.
Retikulocyty
OB
Oporność osmotyczna
Komórki LE
Mielogram
Płytki krwi metodą mikroskopową
Wymaz z nosa w kierunku eozynofilii
KOAGULOGIA
Czas protrombinowy (PT)
Czas kefalinowo kaolinowy (APTT)
Fibrynogen
D-Dimery
Czas krwawienia
Monomery fibryny (próba etanolowa)
Monomery fibryny (próba protaminowa)
Antytrombina III

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ANALITYKA OGÓLNA
Badanie ogólne moczu
Badanie moczu na glukozę i acetan
Białko Bence-Jonesa w moczu
Dobowe wydalanie białka
Dobowe wydalanie Ca PO4 kreatyniny
Próba ADDISA
Mocz L-amylaza
Mocz ALAkoproporfiryny
Mikroalbuminuria
Kał- badanie ogólne
Kał.- krew utajona bez diety
Kał-pasoŜyty
Kał – Lamblie ELISA
Badanie płynów z jam ciała
Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
Kał-na Adeno i Rota wirusy

1
2
3
4
5
6
7
8
9

480
104
2
245
1
1
1
1
1
62
31
3
3
5
1
1
1

390
6
1
1
1
1
11
1
1
1
4
47
13
1
1
4
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Cena brutto

Wartość
brutto

Uwagi

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

BIOCHEMIA
Albuminy
Alat
Aspat
L-amylaza w surowicy
Białko całkowite
Bilirubina całkowita
Bilirubina bezpośrednia
Cholesterol
Cholesterol HDL
CRP-ilościowo
Fosfataza alkaliczna
Fosfataza kwaśna
Fosforan nieorganiczny
GGTP
Glukoza w osoczu
Kinaza kreatynowa CK
Izoenzym CK MB
Kreatynina
Krzywa obciąŜeniowa glukozę 50g, 0,1h
Krzywa obciąŜeniowa glukozę 50g, 1h
Krzywa obciąŜeniowa glukozę 75g, 0,2h
Kwas moczowy
Magnez
Mocznik
Mukoproteidy
Na/k w surowicy
Proteinogram
RF czynnik reumatiodalny
Równowaga kwasowo-zasadowa
Dobowy profil glikemii (7 ozn)
Skrócony profil glikemii (4 ozn)
TIBC
Tropnina I
Trójglicerydy
Wapń
Zelazo
Chlorki
LDH
Lipaza
Cholesterol HDL metodą bezpośrednią
Cholesterol LDL metodą bezpośrednią
Hemoglobina glikowana
Lit

18

1
74
49
12
13
56
2
98
46
157
5
1
1
6
176
35
38
101
66
2
2
17
6
15
5
179
2
8
75
1
1
1
42
67
18
21
1
1
1
1
1
2
1

77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

Ceruloplazmina
Alkohol etylowy
IgG
IgA
IgM
Miedź
IgE całkowite
IgE swoiste (panel: aldehydowy, pokarmowy,
oddechowy, mieszany)
SEROLOGIA GRUP KRWI
Grupa krwi ABO i Rh
Próba zgodności ( danacji)
Przeglądowe badanie przeciwciał
odpornościowych
BTA

1
1
1
2
1
1
6
2

24
7
1
3

BAKTERIOLOGIA+CYTOLOGIA
ASO
VDRL-USR
Mocz posiew
Wymaz z gardła, nosa, oka, rany -posiew
tlenowy
Wymaz lub posiew na beztlenowce
Posiew krwi
Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego
Stopień czystości pochwy
Kontrola jałowości Sporal S
Kontrola jałowości Sporal A
Wymaz czystości ze sprzętu
Badanie na obecność grzybów
Antybiogram
Plwocina na BK
Cytologia ginekologiczna
Badanie histopatologiczne
FTA
FTA-ABS
TPHA
Odczyn Waalera Rosego
BADANIA HORMONALNE
TSH
FT-3
FT-4
T-3
T-4

19

7
17
31
80
1
1
1
25
1
18
3
1
58
1
78
1
1
1
1
1
43
5
7
1
1

114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

FSH
LH
Estardiol
Estrial
Progesteron
Prolaktyna
beta-HCG
SHBG
DHEA-SO4
DHEA
Terstosteron
Przeciwciała anty TG
Przeciwciała anty TPO
Przeciwciała przeciwko receptorom TSH
Tyreoglobulina
Kalcytonina
Leptyna
ACTH
Kortyzol
PTH
Homocysteina
Prokalcytonina
Vitamina D
GH-hormon wzrostu
C-peptyd
Erytropoetyna
Pro BNP-N-Końcowy, propeptyd
natriuretyczny

4
3
2
1
1
4
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151

MARKERY NOWOTWOROWE
PSA
AFP
CEA
PSA wolne
CA-125
CA-15-3
CA-19-9
Wolna jednostka beta HCG
TPS
TPA
NVP-22 marker pęcherza moczowego

7
1
3
1
7
1
1
1
1
1
1

152
153

LEKI I NARKOTYKI
Karbamazepina
Fenyloina

1
1
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154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

Kw.Walproinowy
Insulina
Wskaźnik insulinoodporności
Gentaymycyna
Digoksyna
Oznaczenie panelu narkotyków
DIAGNOSTYKA ANEMII
Ferrytyna
Kwas foliowy
Witamina B12

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196

KATECHOLAMINY
Kwas wanilinomigdałowy DZM
Kwas 5-OH-indolooctowy DZM
Androstendion
17 OH progesteron
ALdosteron
ALDosteron w moczu
SERODIAGNOSTYKA INFECJI
HbS - antygen
HbS - przeciwciała
Anty HBc IgM
Anty HBc total
Antygen HBc
Anty HAV IgM
Helicobacter pylorii IgG
Helicobacter pylorii IgM
Helicobacter pylorii antygen w kale
HIV
Toksoplazmoza IgG
Toksoplazmoza IgM
Toksoplazmoza awidność
Pneumocystis carini IgM
Świnka IgG
Świnka IgA lub IgM
Varicella zoster IgM
Varicella zoster IgG
Parvowirus IgM
Parvowirus IgG
Kleszczowe zapalenie mózgu IgM
Kleszczowe zapalenie mózgu IgG
Haemophilus influenzoe IgM
Haemophilus influenzoe IgG
M tuberculosis IgA, IgG
RóŜyczka IgG

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216

RóŜyczka IgM
CMV IgG
CMV IgA lub IgM
Przeciwciała anty HCV
Przeciwciała antyodrowe IgM
Przeciwciała antyodrowe IgG
Przeciwciała toxocaroza IgG
Bordetella pertusis IgG
Bordetella pertusis IgM
Bordetella pertusis IgM miano
Mononukleoza (latex)
Mycoplasma pneumonioc IgM
Mycoplasma pneumonioc IgG
Borelioza IgA, IgM, IgG
Chlamydia trachomotis IgG
Chlamydia trachomotis IgM
Chlammydia Pneumoniae IgG
Chlammydia Pneumoniae IgM
Chlamydia psitaci IgM
Chlamydia psitaci IgG

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
2
1
1

217
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

CHOROBY AUTOIMMUNOLOGICZNE
Przeciwciała ANA-2-AV-1
Przeciwciała ANA-1-AV-2
Przeciwciała ANA-3
Przeciwciała ANA
Przeciwciała ds. DNA
Przeciwciała ANCA
Przeciwciała endomysium IgA EMA
Przeciwciała endomysium IgG EMA
Antykoagulant toczniowy
Przeciwciała przeciw plemnikom
Przeciwciała przeciw antygenom jajnika
Przeciwciała przeciw wyspom trzustkowym
Przeciwciała przeciw cz.Castl`a

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Razem:

22

Załącznik nr 3

Wykaz powierzchni uŜytkowej pomieszczeń
Laboratorium Diagnostycznego
( I piętro )

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19

Powierzchnia
uŜytkowa

Wykaz pomieszczeń
Pokój kierownika
Węzeł sanitarny
Sterylizatornia czysta
Magazyn odczynników
Pomieszczenie gospodarcze
Pracownia podst. bakteriologiczna
WC
Ciemnia
Pracownia serologiczna
Boks jałowy
Sterylizatornia brudna
Zmywalnia
Pracownia podłoŜy bakteriologicznych
Magazyn
Pobieralnia -sekretariat
Komunikacja
Pracownia RKz
Korytarz
Poczekalnia, cz

10,38
4,66
10,92
3,24
1,68
29,05
2,41
3,84
8,72
4,14
11,56
15,96
15,35
3,27
15,91
34,34
4,88
28,55
15,54

Razem : 224,40m²
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Uwagi

Załącznik nr 4

Wykaz sprzętu laboratoryjnego

JM /szt./
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nazwa urządzenia

Uwagi

Spekol
Mikroskop
Koagulometr
Analizator Rapidlab 348
Analizator 614
Fotometr
Wirówka labor.
Spektofotometr Marcel
Analizator hematologiczny Sysmex
KX-21
Cieplarka
Analizator 348
Waga analityczna
Waga elektryczna
Suszarka
Cieplarka
Mieszadło laboratoryjne
Mieszadło hematologiczne
Sterylizator suchy
Sterylizator parowy

2
7
2
1
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
2
1

Pozostałe wyposaŜenie pomocnicze
jakim dysponuje laboratorium moŜe
równieŜ być przedmiotem dzierŜawy.
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Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
o spełnieniu warunków stawianych przez Zamawiającego
i wynikających z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:
Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
dla Powiatowego Centrum Medycznego sp. z o.o. NZOZ Szpital Powiatowy w Wieruszowie.
nr sprawy: ZP-PCM/3U/2008

Nazwa wykonawcy........................................................................................
Adres wykonawcy..........................................................................................
Oświadczam, Ŝe spełniam niŜej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:
1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności,
czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,
2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym, i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art. 24, ust.
1i2 Ustawy pzp z dnia 29 stycznia roku (tekst jednolity Dz. U z 2007 r., nr 223, poz.1655 z
późń. zm)

Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty
potwierdzające prawdziwość kaŜdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje
są zgodne z prawdą.

______________________________
(miejscowość i data)
podpis/y uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Załącznik Nr 6

Nazwa wykonawcy .................................................................................................
Adres wykonawcy

.................................................................................................

WYKAZ OSÓB DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM ODPOWIEDZIALNYCH ZA
WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ UMOWY

Lp. Imię i nazwisko
1
2
3
4
5

Zakres odpowiedzialności

______________________________
(miejscowość i data)
podpis/y uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)
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Projekt umowy

Załącznik nr 7
Umowa Nr PCM-ZP- 3U / 2008

na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej
dla PCM sp. z o.o., NZOZ Szpital Powiatowy
zawarta w Wieruszowie w dniu ..........10.2008 r, pomiędzy:
Powiatowym Centrum Medycznym sp. z o.o., ul. Warszawska 104, NZOZ Szpital
Powiatowy , 98-400 Wieruszów, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w
Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000309670;
NIP:9970128656, Regon:100540800
reprezentowanym przez:
Prezesa– Eunikę Adamus
zwaną dalej Zamawiającym,
a
.................................
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:
................................
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŜej progów ustalonych na podstawie art.11 ust.8
/wartość nie przekracza wyraŜonej w złotych równowartości kwoty 206 tys. euro, ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r., nr 233,
poz.1655 z późn. zm.).
§1
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania w okresie określonym w
ust. 9 badań laboratoryjnych , badań biochemicznych i bakteriologicznych , zgodnie z
zasadami diagnostyki laboratoryjnej , których szczegółowy zakres i ceny brutto ( ofertowe )
określa załącznik nr 1 stanowiący integralna część niniejszej umowy.
2. Wykonawca oświadcza , iŜ z racji swoich kompetencji i wyposaŜenia sprzętowego jest w pełni
uprawniony i przygotowany do wykonywania usług na rzecz Zamawiającego zgodnie z
aktualną wiedzą analityczną i techniczną , przy zachowaniu naleŜytej staranności , zasad dobrej
praktyki laboratoryjnej oraz zasad etyki obowiązujących przy wykonywaniu czynności
diagnostyki laboratoryjnej a w szczególności :
 Ustawą z dnia 23 stycznia 2003 o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Dz.
U. Nr 45 poz. 391 ),
 Ustawą z dnia 30 sierpnia 1991 r. o Zakładach Opieki Zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 ),
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Ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej ( t.j. Dz. U. 2004 r., Nr 144, poz.
1529 ),
 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim
powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzeni zakładu
opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 213 poz. 1568 ) ,
 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 września 2005 r. w sprawie określenia sposobu
i organizacji leczenia krwią w zakładach opieki zdrowotnej, w których przebywają pacjenci
ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami ( Dz. U. Nr 191, poz. 1607 ),
 zarządzeniami wydanymi przez oddział NFZ właściwy dla siedziby Zamawiającego, lub inną
instytucję finansującą usługi z zakresu ochrony zdrowia realizowane( zakontraktowane ) przez
Zamawiającego,
 przepisami Kodeksu Pracy,
 przepisami o działalności gospodarczej,
 przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zarządzeniami wprowadzonymi w tej
dziedzinie przez Zamawiającego,
 przepisami sanitarno-epidemiologicznymi wydanymi przez uprawnione instytucje oraz
zarządzeniami obowiązującymi w tej dziedzinie u Zamawiającego,
 przepisami BHP i przeciwporaŜeniowymi oraz zarządzeniami wprowadzonymi w tej dziedzinie
przez Zamawiającego,
 przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.
3. Wykonawca zapewnia na własny koszt: probówki i pojemniki na pobierany do badań materiał,
przechowywanie i przesyłanie materiału zgodnie z zapotrzebowaniem oraz dostarczanie wyników
w trakcie odbioru materiałów do badań, a w uzasadnionych przypadkach - przekazywanie wyników
za pośrednictwem faksu lub internetu./ w godzinach : 1) do 9.00, 2) do 13.00 w ciągu dnia.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych z
dostarczonego materiału zgodnie z załączonym zleceniem lub zestawieniem przygotowanym przez
Zamawiającego przy uŜyciu własnych odczynników i urządzeń , w terminach określonych przez
procedury laboratoryjne.
5. Wykonawca zapewnia na własny koszt i własnym transportem odbiór materiału do badań z
siedziby Zamawiającego w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.
6. Wykonawca zapewni ciągłość realizowanych świadczeń przez ich udzielanie w systemie
całodobowym a realizowana usługa będzie świadczona w pomieszczeniach najętych od
Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy do instalacji na
własny koszt systemu informatycznego w laboratorium, kompatybilnego z systemem
informatycznym Zamawiającego, który umoŜliwi przesyłanie wyników badań na poszczególne
oddziały szpitalne.
8. Wykonawca zobowiązuje się do przystosowania laboratorium diagnostycznego do wymogów
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny
odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki
zdrowotnej ( Dz. U. Nr 213 poz. 1568 ) . Koszty związane z przystosowaniem laboratorium do
wymogów określonych w w/w przepisach, nie podlegają zwrotowi po rozwiązaniu umowy. W tym
celu Wykonawca zobowiązuje się uprzednio opracować i uzgodnić z Zamawiającym program
dostosowujący laboratorium z powyŜszymi przepisami i dokonać niezbędnych, o wartości
uzgodnionej przez strony a wynikającej z powyŜszego programu, nakładów inwestycyjnych
związanych z jego realizacją w najętym laboratorium w okresie do 31 marca 2010 r., wedle
harmonogramu uzgodnionego przez strony. W razie niedokonania lub tylko częściowego
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dokonania
powyŜszych nakładów Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz
Zamawiającego, w zaleŜności od stopnia niewykonania umowy: kwoty stanowiącej wysokość
uzgodnionych przez strony nakładów lub jej części, w terminie do dnia 30 kwietnia 2010 r.
9. Wykonawca zobowiązany jest do:
a) posiadania dokumentów świadczących o prowadzeniu systematycznych kontroli parametrów
pracy uŜywanej aparatury i procedur bieŜących konserwacji.
b) stosowania aparatury , urządzeń , sprzętu , oprogramowania itp. które nie zakłócają pracy
aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposaŜeniu Zamawiającego.
c) stosowania odczynników i materiałów dopuszczonych do obrotu na terenie RP, spełniających
wymagania określone w przepisach szczegółowych oraz przestrzegania przepisów dotyczących ich
obrotu i utylizacji.
d) spełnienia na bieŜąco wymagań oddziału NFZ właściwego dla siedziby Zamawiającego lub innej
instytucji finansującej usługi z zakresu ochrony zdrowia realizowane ( zakontraktowane ) przez
Zamawiającego.
e)podjęcia w odpowiednim terminie działań zmierzających do wdroŜenia w utworzonym
laboratorium systemu zarządzania jakością.
f) uŜywania aparatury wykorzystującej nowoczesne techniki analityczne, przystosowane do pracy z
zamkniętymi systemami pobierania krwi i znakowania probówek przy uŜyciu kodów kreskowych,
posiadającej świadectwa dopuszczenia do uŜytkowania na terenie RP.
g) poddania się kontroli ze strony Zamawiającego oraz innych uprawnionych osób i organów w
zakresie:
- sposobu udzielania świadczeń i ich jakości,
- prowadzenia wymaganej dokumentacji,
- uzgodnionych z Zamawiającym zasad uŜytkowania pomieszczeń i aparatury,
- przestrzegania przepisów prawa a takŜe przepisów wewnętrznych Zamawiającego dotyczących
BHP, ochrony przeciwpoŜarowej czy teŜ sanitarno-epidemiologicznych.
h) zagwarantowania współpracy z Zamawiającym w zakresie nadzoru, poprawy jakości, oceny
wiarygodności stosowanych metod i uzyskiwanych wyników a takŜe wdraŜania nowych metod
diagnostycznych.
i) prowadzenia Banku Krwi.
10. Prowadzenie Banku Krwi, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami , obejmuje:
a) przygotowanie w porozumieniu z jednostką organizacyjną publicznej słuŜby krwi,
Standardowych Operacyjnych Procedur ( SOP ) ,
b) składanie zamówień na krew i jej składniki w jednostce organizacyjnej publicznej słuŜby krwi,
zgodnie z zapotrzebowaniami komórek organizacyjnych Zamawiającego:
c) przyjęcie do magazynu krwi lub jej składników otrzymanych od placówki publicznej słuŜby
krwi;
d) wydawanie krwi i jej składników do komórek organizacyjnych Zamawiającego,
e) nadzorowanie wielkości zapasów i kontrola terminów waŜności krwi i preparatów
krwiopodobnych zgromadzonych na potrzeby własne Zamawiającego oraz wnioskowanie o
zwroty nadwyŜek lub utylizację,
- w ciągłym zapasie dla zabezpieczenia oddziałów dwie jednostki osocza świeŜo mroŜonego
(FFP) dla wszystkich grup uniwersalnie;
- jedna jednostka grupy 0, Rh (- ) i jedna jednostka A, Rh(+).
f) kontrola warunków przechowywania krwi i jej składników, zgodnie z obowiązującymi
procedurami,
g) prowadzenie dokumentacji:
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- przychodów i rozchodów krwi i jej składników,
- zapewniającej identyfikację dawcy krwi lub jej składników;
h) potwierdzanie faktu otrzymania krwi lub jej składników na fakturach będących podstawą
rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a jednostką publicznej słuŜby krwi;
i) prowadzenie sprawozdawczości zuŜycia krwi i jej składników.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji wyników badań laboratoryjnych i
mikrobiologicznych w innych jednostkach świadczących usługi będące przedmiotem niniejszej
umowy. W razie wykazania nienaleŜytej jakości badań, koszty weryfikacji ponosi Wykonawca..
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia z Zamawiającym umowy najmu pomieszczeń i
wyposaŜenia, w których lub przy pomocy których będzie wykonywał przedmiot niniejszej umowy.
2. Czas trwania umowy najmu oraz moŜliwości jej rozwiązania określają postanowienia niniejszej
umowy.
3. Czynsz najmu pomieszczeń oraz wyposaŜenia, o których mowa w ust. 1, wynosił będzie….. ......zł
miesięcznie i zostanie powiększony o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług. Czynsz
będzie płatny z dołu w terminie do 30 dnia następnego miesiąca. Strony deklarują, Ŝe zasadniczym
trybem rozliczenia czynszu będzie jego kompensata w wynagrodzeniem Wykonawcy z tytułu
wykonania niniejszej umowy.
4. Wydanie pomieszczenia oraz wyposaŜenia, o którym mowa w ust. 1, ze szczegółową jego
specyfikacją, nastąpi w dniu …………..

1.
2.
3.
4.

§3
Strony ustalają , Ŝe Wykonawca otrzyma za kaŜde wykonane badanie wynagrodzenie, którego
kwota określona jest w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
W przypadku zlecenia badań nie wymienionych w załączniku nr 1, cena tych badań będzie
ustalana kaŜdorazowo między stronami.
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do elastycznego reagowania na zmiany wielkości
przedmiotu umowy w zaleŜności od potrzeb Zamawiającego. W szczególności zamówienie
przez Zamawiającego mniejszej o 20 % ilości usług niŜ strony to przewidywały, nie stanowi
naruszenia niniejszej umowy i nie powoduje roszczeń ze strony Wykonawcy..

§4
1. Strony ustalają , Ŝe rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktur
wyliczonych zgodnie z cenami brutto badań , o których mowa w Załączniku nr 1 wystawianych
zgodnie z procedurą określoną w ust. 22 – 26 .
2. Wynagrodzenie Wykonawcy, oparte na wystawionej fakturze , zostanie przelane na konto
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.
3. Zamawiający wyraŜa zgodę
aby Wykonawca wystawił faktury VAT bez podpisu
Zamawiającego.
4. Zmiana cen brutto moŜe nastąpić tylko w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług
(VAT) na powyŜsze usługi.
5. Podstawę wykonania świadczeń, o których mowa w §1, będzie stanowić pisemne zlecenie
wystawione przez lekarza udzielającego świadczeń z zakresu ochrony zdrowia na rzecz
Zamawiającego i opatrzone pieczęcią komórki organizacyjnej Zamawiającego.
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6. .Zamawiający dostarczy Wykonawcy wykaz komórek organizacyjnych , jednostek
zlecających oraz imienną listę osób wraz z określeniem, z których komórek-jednostek mogą
pochodzić zlecenia wystawiane przez lekarza. Zamawiający kaŜdorazowo powiadomi
Wykonawcę o zmianach wprowadzonych do w/w wykazu. Aktualny wykaz komórek org. jednostek zlecających i wykaz lekarzy uprawnionych do wystawiania zleceń w imieniu
Zamawiającego wraz ze wskazaniem komórki organizacyjnej, na rzecz której dany lekarz
wykonuje świadczenia zawierają załącznik do niniejszej umowy opracowany przez
Zamawiającego do dnia ................. ( w terminie 1 miesiąca od dnia podpisania umowy )
7. Wykonawca wraz z Zamawiającym opracuje do dnia ............ ( w term. 1 miesiąca od dnia
podpisania umowy ) wzór zlecenia na badania. Wykonawca będzie dostarczać nieodpłatnie
Zamawiającemu odpowiednią ilość gotowych druków, za pisemnym pokwitowaniem odbioru.
8. Wykonawca, po wprowadzeniu systemu znakowania zleceń i próbek kodami kreskowymi,
będzie dostarczać nieodpłatnie Zamawiającemu odpowiednia ilość gotowych zestawów kodów
kreskowych, za pisemnym pokwitowaniem odbioru.
9. Wypełnione zlecenie, dla swej waŜności musi zawierać, co najmniej następujące informacje:
- dane komórki org. - jednostki zlecającej ( w formie czytelnej pieczęci),
- dane płatnika (jeŜeli płatnikiem jest pacjent lub placówka, instytucja czy organizacja
niezaleŜna od Zamawiającego,
- dane pacjenta (nazwisko, imię, PESEL, numer Księgi Głównej lub numer karty w poradni)
- datę ( i ewentualnie godzinę – dla badań pilnych) wystawienia zlecenia,
- rodzaj badań, które naleŜy wykonać,
- dane zlecającego (pieczęć i podpis lekarza),
- informacje dodatkowe, dotyczące np. warunków pobrania czy stosowanej terapii ( w
przypadkach, gdy informacje te mogą mieć wpływ na właściwą interpretację wyniku
badania); po pobraniu materiału zlecenie naleŜy uzupełnić o informacje:
- dane identyfikujące zlecenie w formie pisemnej lub w postaci kodu kreskowego,
- datę i godzinę pobrania materiału,
- dane osoby pobierającej (nazwisko i imię lub nr słuŜbowy).
10. Wypełnione zlecenie będzie traktowane jako dokument ścisłego zarachowania. Wszelkie
poprawki muszą być naniesione w sposób czytelny oraz parafowane przez osobę uprawnioną do
jego korygowania.
11. Pracownik Wykonawcy ma prawo odmówić wykonania badania w przypadku, gdy zlecenie
jest wypełnione nieczytelnie, niezgodnie z podanymi zasadami lub w sposób budzący
wątpliwości, co do jego autentyczności a takŜe, gdy uŜyto dokumentu (druku) niezgodnego z
obowiązującym wzorem.
12.W kaŜdym z opisanych powyŜej przypadków, przed ostateczną odmową wykonania badania,
pracownik Wykonawcy ma obowiązek skontaktować się z uprawnionym pracownikiem
Zamawiającego.
13. Zlecenie na wykonanie badań moŜe być przesłane drogą elektroniczną do laboratoryjnego
systemu informatycznego, ale dla swej waŜności musi zostać potwierdzone dokumentem w
formie pisemnej.
14. Materiał do badań z zastrzeŜeniem ust. 17 jest pobierany przez personel Zamawiającego,
zgodnie z zasadami określonymi przez Wykonawcę w odrębnym regulaminie dotyczącym
pobierania, znakowania, przechowywania i przesyłania materiału .
15. Materiał do badań od pacjentów skierowanych przez lekarza poradni specjalistycznej jest
pobierany przez pracowników Wykonawcy.
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16. Badania „przy łóŜku chorego” (m.in. czas krwawienia i krzepnięcia) są wykonywane przez
Wykonawcę w pomieszczeniach Zamawiającego w obecności pracownika medycznego
Zamawiającego.
17. Wykonawca nadzoruje terminy waŜności poszczególnych składników systemu pobierania
materiału oraz dokonuje wymiany przeterminowanych elementów na własny koszt.
18. Uprawniony pracownik Wykonawcy odbiera materiał wraz ze zleceniem potwierdzając ten
fakt w odpowiednim rejestrze.
19. W przypadku zleceń pilnych pracownik Zamawiającego ma obowiązek potwierdzenia
własnoręcznym podpisem daty oraz godziny dostarczenia materiału przy czym w tym wypadku
na zleceniu naleŜy umieścić adnotację „CITO”.
20. Wyniki badań będą wydawane w formie pisemnej a takŜe przekazywane do szpitalnego
systemu informatycznego drogą elektroniczną.
21. Zamawiający odpowiada za odbiór wyników badań wydanych w formie pisemnej i
dostarczenie ich do zlecających.
22. Wykonawca w terminie trzech dni od zakończenia miesięcznego okresu obrachunkowego
dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych w danym okresie badań .
23. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do archiwum zleceń przechowywanych u
Wykonawcy na podstawie których wykonano zestawienie miesięczne.
24. Zamawiającemu przysługuje prawo do złoŜenia umotywowanych zastrzeŜeń do zestawienia w
terminie 7 dni od doręczenia zestawienia. Zgłoszenie zastrzeŜeń następuje drogą faxową lub
elektroniczną i zostanie potwierdzone listem poleconym. Za datę dostarczenia zastrzeŜeń uwaŜa
się datę wpłynięcia faksu lub listu elektronicznego do siedziby Wykonawcy.
25. ZastrzeŜenia rozpatrują wyznaczone przez kaŜdą ze stron osobę w terminie 2 dni roboczych.
Decyzje tych osób są protokołowane i ostateczne.
26.Weryfikacja przez Zamawiającego miesięcznego zestawienia wykonanych badań, o którym
mowa w pkt 22 odbywać się będzie w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania powyŜszych
dokumentów. Tak zweryfikowane zestawienie wykonanych badań będzie stanowi podstawę do
wystawienia faktury VAT.
§5
1.Wykonawcy nie będzie przysługiwało wynagrodzenie w przypadku wykonania wadliwie
wykonanego badania.
2.Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub
nienaleŜytego wykonania umowy .
§6

1. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości
20.000,00 zł. ( słownie.: dwadzieścia tysięcy złotych) , gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub
wypowie umowę z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca albo gdy Wykonawca
odstąpi od umowy lub wypowie umowę bez powodu leŜącego po stronie Zamawiającego.
2. ZastrzeŜona w ust. 1 kara umowna nie pozbawia Zamawiającego dochodzenia
odszkodowania przewyŜszającego wysokość kary umownej.
§7
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1. KaŜda ze stron moŜe wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w razie istotnego jej
naruszenia przez drugą stronę. Poza tym moŜliwość wypowiedzenia od umowy lub odstąpienia od
niej ograniczona jest tylko do wypadków przewidzianych niniejszą umową.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:
a) zostanie ogłoszona upadłość, likwidacja lub wszczęto postępowanie naprawcze wobec
Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, który uniemoŜliwia wykonywanie
przedmiotu umowy.
c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn.
3. Z powodu opóźnienia w zapłacie na rzecz Wykonawcy, jest on uprawniony do odstąpienia od
umowy w wypadku, gdy Zamawiający opóźnia się w zapłacie powyŜej 30 dni od termin płatności..
4. Po wygaśnięciu lub wcześniejszym rozwiązaniem umowy , Zamawiający będzie uprawniony do
wglądu w dokumentację pisemną i elektroniczną powstałą w czasie realizacji umowy, a dotyczącej
danych osobowych i wyników wszystkich badań laboratoryjnych pacjentów za cały okres
obowiązywania umowy.
§8
Umowa zostaje zawarta na czas określony, od ......................do .......................................... r.
§9
1. Wykonawca oświadcza Ŝe posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za
szkody wyrządzone w związku z udzielaniem świadczeń w zakresie przedmiotu umowy do
kwoty ............................. .
2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedłoŜy obowiązujące kopie polis
ubezpieczenia OC nr ..................................
wraz z opisem ogólnych warunków
ubezpieczenia oraz zobowiązuje się do systematycznego jej przedłuŜania, na sumę
ubezpieczenia
nie
niŜszą
niŜ
wskazana
w
ust.
1,
w okresie trwania umowy
i niezwłocznego przedkładania jej uwierzytelnionej kopii
Zamawiającemu.

§10
Wykonawca nie moŜe bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie , przenieść wierzytelności
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie .
§11
Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzygać
będą polubownie . W przypadku nie dojścia do porozumienia spory rozstrzygane będą przez sąd
właściwy dla Zamawiającego.
§12
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz
przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
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§ 13
Wszelkie zmiany niniejszej umowy, jej rozwiązanie, wypowiedzenie lub odstąpienie od niej
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
§14
Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŜdej ze
stron .

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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