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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

 

Podstawa prawna konkursu: 

1. Ustawa o działalności leczniczej z dnia  15 kwietnia 2011 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 711  

ze zm.), 

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

publicznych  (t. j. Dz. U. z 2021 poz.1285 z późn. zm.)  

3. Uchwale nr XXXI/275/2005 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 lutego 2005 r.   

w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących mienie 

Województwa Opolskiego oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na okres dłuższy niż trzy 

lata.  

4. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899), 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im św. Jadwigi w Opolu ogłasza konkurs na 

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez okres 36 miesięcy w zakresie: diagnostyki 

laboratoryjnej i mikrobiologicznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. 

św. Jadwigi wraz  z przetargiem na najem pomieszczeń do wykorzystania dla celów  

związanych z wykonywaniem świadczeń objętych konkursem ofert oraz dzierżawą 

wyposażenia aparatury i sprzętu medycznego. 

 

I. Przedmiot konkursu: 

Konkurs został podzielony na dwie części: PAKIET 1, PAKIET 2 

 

1. Przedmiot konkursu ofert obejmuje w szczególności: 

a) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej                                        

i mikrobiologicznej dla pacjentów Szpitala im. św. Jadwigi  w pomieszczeniach najmowanych 

od Udzielającego zamówienia. Zlecający zamówienie dopuszcza wykonywanie badań 

mikrobiologicznych w innych pomieszczeniach, przy czym muszą one być wykonywane 

całodobowo i znajdować się jak najbliżej siedziby udzielającego zamówienia (ta sama 

miejscowość) o ile nie wpłynie to na jakość badań i terminy ich wykonania, a wyniki będą 

odsyłane do systemu informatycznego Udzielającego zamówienia na zasadach opisanych  

w specyfikacji. 

b) Najem pomieszczeń o łącznym metrażu 201,37 m2  - szczegółowy wykaz pomieszczeń 

znajduje się w załącznik w części II postępowania SWKO. 

 

2. Dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach poszczególnych pakietów badań. 

Załącznik nr 1 – ceny lub/i Załącznik nr 2 – ceny. 

a) szczegółowy zakres świadczeń (Pakiet 1) wykonywanych w pomieszczeniach najmowanych, 

szacunkową liczbę świadczeń będących przedmiotem konkursu  określa załącznik nr  1 – ceny  
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b) szczegółowy zakres świadczeń (Pakiet 2)  dopuszczonych do wykonywania poza siedzibą 

Szpitala określa Załącznik nr 2 – ceny do szczegółowych warunków konkursu ofert. 

3. Oferent może złożyć ofertę na jeden pakiet lub wszystkie, przy czym pakiet nr 1 jest 

nierozerwalnie złączony z wynajmem pomieszczeń i dzierżawą sprzętu. 

4. Przyjmujący zamówienie zobowiązany będzie zapewnić ciągłość świadczenia usług będących 

przedmiotem niniejszego konkursu od dnia  obowiązywania umowy niezależnie od faktu przejęcia 

pomieszczeń laboratorium (orientacyjny termin zawarcia umowy 01 czerwca 2022 roku) . 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Udzielający 

zamówienie może zmodyfikować treść SWKO. O każdej ewentualnej zmianie Udzielający 

zamówienie powiadomi niezwłocznie każdego Oferenta, któremu przekazano SWKO  (w 

przypadku  materiałów pobranych w siedzibie zamawiającego) oraz wszelkie zmiany umieści na 

stronie internetowej. 

6. Udzielający zamówienie przedłuży w uzasadnionych przypadkach termin składania ofert                                    

z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z 

modyfikacji treści SWKO. O przedłużeniu terminu składania ofert Udzielający zamówienie 

niezwłocznie zawiadomi wszystkich Oferentów, którym przekazano SWKO (w przypadku  

materiałów pobranych w siedzibie zamawiającego) oraz umieści informacje na stronie 

internetowej. 

7. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do zlecania badań w ilościach odbiegających od 

wskazanych w zestawieniu, bez prawa do odszkodowania oraz na tych samych warunkach 

cenowych. 

8. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami w przypadku złożenia 

ofert o tych samych cenach lub w przypadku złożenia ofert o cenie przekraczającej możliwości 

finansowe Udzielającego Zamówienia. 

9. Oferta musi być zgodna z załącznikiem nr 1- ceny lub/i załącznikiem nr 2-ceny, oferta winna 

zawierać wycenę wszystkich pozycji badań wskazanych w załącznikach. Negocjacjom będzie 

podlegała w przypadku Pakietu 1 cena badań i cena najmu, w przypadku Pakietu 2 cena badań. 

10. Przyjmujący zamówienie w razie potrzeby zobowiązuje się do rozszerzenia panelu badań. Cena 

badań nowowprowadzonych do katalogu świadczeń wykonywanych będzie naliczana wg cennika 

załączonego do oferty. Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do negocjacji cen 

zawartych w dołączonym cenniku. 

11. W przypadku przekroczenia ilości badań, na jaką zawarta została umowa Udzielający zamówienie 

zastrzega sobie możliwość kontynuacji świadczeń do czasu zakończenia okresu trwania umowy 

na tych samych warunkach cenowych.  

12. W przypadku niemożności wykonania zleconego świadczenia zdrowotnego z przyczyn leżących 

po stronie Przyjmującego zamówienie zobowiązany jest on do zorganizowania zastępczego 

wykonania usługi oraz pokrycia ewentualnej różnicy w wartości wykonywanego świadczenia 

zdrowotnego. 

13. Dla celów realizacji zamówienia Udzielający zamówienie udostępni Oferentowi na warunkach 

określonych w odrębnej umowie dzierżawy wyposażenie, aparaturę i sprzęt medyczny Zakładu 
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Diagnostyki Laboratoryjnej -  szczegółowy wykaz sprzętu znajduje się w części II postępowania 

SWKO. 

 

CZĘŚĆ I postepowania  

II. Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem 

1. Udzielający zamówienia oczekuje od Oferenta przedstawienia koncepcji świadczenia usług 

stanowiących przedmiot konkursu, a w szczególności:  

1.1 Harmonogram rozpoczęcia działalności uwzględniający konieczność zachowania ciągłości 

badań diagnostycznych i mikrobiologicznych  bez przerw, w związku z : 

1) programem pilotażowym dotyczącym leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego  

za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych  

lub wewnątrzczaszkowych i wymaganymi w związku z tym kryteriami i  wskaźniki 

realizacji pilotażu. 

2) funkcjonowaniem Oddziału Neurochirurgii  z pododdziałem intensywnej opieki 

medycznej. 

Oba te zakresy wymagają reżimu czasowego wykonania badań. 

1.2 opisu sposobu organizacji świadczenia usług, 

1.3 liczbę osób udzielających określonych świadczeń zdrowotnych, 

1.4 świadczenia zamawianych usług zgodnie z liczbą ustaloną przez Udzielającego zamówienia  

w szczegółowych warunkach konkursu ofert.  

1.5 wykaz metod badawczych stosowanych w laboratorium szpitalnym oraz w pozostałych 

laboratoriach do których przekazywane są próbki  pacjentów szpitala, 

1.6 czasy oczekiwania na wynik badania. 

2. Udzielający zamówienia wymaga od Oferenta, aby:  

2.1. świadczył zamawiane usługi: 

a. na wysokim poziomie, 

b. przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych  

oraz wymaganiach zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach, 

c. zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, 

d. zgodnie z normami umożliwiającymi akredytację i certyfikację, 

e. zgodnie ze sztuką i etyką zawodu, 

f. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz postanowieniami umowy, przy 

zachowaniu należytej staranności oraz nieprzerwanej całodobowej pracy na rzecz 

Udzielającego zamówienia, 

2.2. wykonywał zamówienie w lokalach wydzierżawionych przez udzielającego zamówienia, 

2.3. posiadał pracownię serologiczną w miejscu udzielania świadczeń, 

2.4. wykorzystał dla celów realizacji zamówienia wyposażenie, aparaturę i sprzęt medyczny 

udzielającego zamówienia, 

2.5 świadczył zamawiane usługi na sprzęcie zapewniającym ich wysoką jakość i posiadającym 

certyfikaty dopuszczenia do obrotu, 
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2.6. używał do wykonywania zamówienia materiałów i odczynników dopuszczonych do obrotu  

i spełniających wymagania określone w przepisach, 

2.7. brał udział w okresowych kontrolach ogólnopolskich lub międzynarodowych jakości 

świadczonych usług, 

2.8. przekazywał udzielającemu zamówienie procedury pobierania i transportu wewnętrznego 

materiału oraz instrukcji z zakresu; 

a. sposobu przygotowania pacjenta do badania, 

b. sposobu pobierania materiału wraz z wykazem pojemników i materiałów stosowanych 

do pobierania i transportu próbek do badań oraz  sposobu ich oznakowania, 

c. warunków przechowywania materiału, 

d. warunków transportu z uwzględnieniem maksymalnego czasu od chwili pobrania 

materiału do wykonania analizy a także wskazania osób odpowiedzialnych  

za transport próbek, 

2.9. przekazywał Udzielającemu zamówienie listy wykonywanych badań laboratoryjnych jak  

i stosowanych metod analitycznych, tak w szpitalnym laboratorium jak i poza szpitalem, 

zawierającej następujące informacje o: 

a. trybie zlecania badań, 

b. metodach analitycznych, 

c. przybliżonym czasie oczekiwania na wynik, 

d. zakresie referencyjnym, tzn. określaniu przedziału wyników uznawanych  

za prawidłowe, 

e. poziomie błędów, występujących przy oznaczeniach danego typu. 

2.10. przygotował ulotki dla pacjenta zawierające informacje na czym polega pobranie materiału do 

badania oraz w jaki sposób należy się do niego przygotować (w przypadku badań 

wymagających specjalnego przygotowania), 

2.11. prowadził wewnętrzną kontrolę poprawności oznaczeń z uwzględnieniem: 

a. częstości wykonywanych oznaczeń materiałów kontrolnych, 

b. osób wykonujących oznaczenia, 

c. rodzaju stosowanych materiałów kontrolnych, 

d. sposobu dokumentowania uzyskiwanych wyników, 

e. dopuszczalnego zakresu odchyleń, 

f. działań naprawczych, 

g. dokumentowania, analizowania i przedstawiania wyników personelowi, 

2.12. uczestniczył w zewnętrznym programie kontroli jakości oznaczeń i przedstawiał 

Udzielającemu zamówienia stosowne świadectwa czy też certyfikaty potwierdzające 

uczestnictwo, 

2.13. wyznaczenia wartości błędów dopuszczalnych i opracowania procedur działań naprawczych 

przy przekroczeniu dopuszczalnego zakresu błędu, 

2.14. wydawania wyników badań zawierających informacje istotne dla procesu opieki, czyli  

co najmniej: 
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a. dane identyfikacyjne pacjenta, 

b. nazwę oddziału 

c. datę pobrania materiału, 

d. datę wykonania badania, 

e. wartość uzyskanego oznaczenia,  

f. zakres wartości prawidłowych,  

g. każdy wynik powinien być autoryzowany tak by móc określić osobę odpowiedzialną 

za wykonanie oznaczenia, 

2.15. sporządzania comiesięcznej analizy błędów przedlaboratoryjnych z podziałem na komórki 

organizacyjne szpitala i przedstawienia wyników pracownikom oddziałów w których wystąpiły 

błędy, 

2.16. przeprowadzał co najmniej 3 szkolenia w ciągu trwania umowy dla personelu Udzielającego 

zamówienia, 

2.17. przygotowywał i przekazywał na prośbę Udzielającego zamówienia dane do „Raportu 

okresowego” zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r.  

w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych 

oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (t.j. Dz. U. z 2021 poz.240, 

2.18. stosowania się do obowiązującego u Udzielającego zamówienia, procesu „gospodarka 

odpadami” w zakresie transportu odpadów z miejsca powstania do miejsca składowania, 

2.19. zapewnił bezpieczny system do pobierania krwi (DYREKTYWA RADY 2010/32/UE  z dnia  

10 maja 2010 r.), próbówki z maksymalną datą ważności (min. 2 miesiące) oraz pojemniki 

transportowe dla wszystkich Oddziałów oraz Izby Przyjęć, zamykane, oznaczone „Materiał 

zakaźny”, zabezpieczające transportowany materiał przed uszkodzeniem czy też wylaniem. 

Pojemniki te powinny być myte i dezynfekowane przez pracowników laboratorium zgodnie  

z napisaną przez Oferenta instrukcją, 

2.20. zobowiązał pracowników laboratorium do odnotowania pacjentów, u których w badaniu 

ogólnym moczu stwierdzono >20 leukocytów oraz bakterie i przekazywanie tych danych 

specjaliście  ds. epidemiologii, 

2.21. przekazał do 4 godzin od chwili dostarczenia próbek do laboratorium wyniki badań  w kierunku 

HIV, HCV, HBV osób będących źródłem ekspozycji, 

2.22. przekazał wyniki badań w kierunku norowirusów, adenowirusów, rota wirusów w ciągu max. 

24 godz. od momentu przekazania materiału do laboratorium w/m, 

2.23. przekazał wyniki badań w kierunku Clostridium difficile- toksyna A i B w kale w ciągu max. 5 

godz. od momentu przekazania materiału do laboratorium w/m, 

2.24. wykonał panel trombolityczny  (morfologia, INR, APTT, glukoza) do 20 minut od momentu 

wystawienia zlecenia i dostarczenia materiału do badania przez Udzielającego zamówienie, 

2.25. wykonał panel udarowy (morfologia, jonogram, mocznik, APTT, INR, kreatynina, glukoza, 

lipidogram, CRP) do 60 minut od momentu wystawienia zlecenia i dostarczenia materiału  

do badania przez Udzielającego zamówienie, 
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2.26. wykonał zlecenia na badania wystawione przez Udzielającego zamówienia w trybie cito (do 

30 min) od momentu wystawienia zlecenia i dostarczenia materiału do badania przez 

Udzielającego zamówienie. Zakres badań zlecanych w trybie CITO to badania  opisane w pkt. 

2.22, 2.23, 2.24 SWKO oraz z ZGRU – grupa krwi, PZS1 – próba zgodności i PZS2 – próba 

zgodności (załącznik nr 1 - ceny) 

2.27. podał przy każdym wyniku zakres wartości referencyjnych, a tam gdzie to jest konieczne 

interpretację wyniku w formie opisowej, 

2.28. umieścił widoczną adnotację na wyniku badania, w przypadku wyhodowania drobnoustroju  

z listy czynników alarmowych (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r.  

w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych 

oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz. U. z 2021r.  poz. 240), 

2.29. w dniu wykrycia patogenu poinformował (telefonicznie/ faksem/ emailem) lekarza 

prowadzącego pacjenta w celu włączenia jak najszybciej odpowiedniego leczenia oraz izolacji 

pacjenta, aby nie doszło do przeniesienia zakażenia na inne osoby, 

2.30. przesłał w dwóch egzemplarzach w formie papierowej (dodatkowy egzemplarz                                   

w formie kopii dla specjalisty ds. epidemiologii), wyniki badań mikrobiologicznych 

(wirusologicznych, bakteriologicznych, mykologicznych), 

2.31. stosował (na wniosek Składającego Zmówienie) dodatkowo w antybiogramie 1-2 krążki                       

z antybiotykami stosowanymi do leczenia  w Szpitalu im. św. Jadwigi: rozszerzenie 

antybiogramu nastąpi w przypadku: 

⎯ wcześniejszego leczenia pacjenta antybiotykami innymi niż wymienione                                               

w antybiogramie, 

⎯ w przypadku oporności na wszystkie antybiotyki wymienione w antybiogramie. 

2.32. prowadził rejestr przyjmowanych zleceń i wyników badań wykonanych na ich podstawie 

według wymogów dla prowadzenia dokumentacji medycznej oraz udostępnił rejestr bądź też 

zestawienia utworzone na jego podstawie na każde żądanie Udzielającemu zamówienia lub 

osoby przez niego upoważnionej, 

2.33. ponosił koszty transportu materiałów do badania, 

2.34. świadczył usługi przez wykwalifikowane osoby, 

2.35. zadbał by wszelkie zastosowane oprogramowanie, aparatura, sprzęt, urządzenia itp. nie 

zakłócały pracy aparatury i sprzętu medycznego będącego na wyposażeniu Udzielającego 

zamówienia, 

2.36. stosował do świadczenia zamawianych usług system informatyczny zintegrowany                                

z modułami pakietu AMMS wykorzystywanymi w Szpitalu (Udzielający zamówienia wymaga 

aby system informatyczny Oferenta, funkcjonował już w innej jednostce     był zintegrowany z 

systemem AMMS przez okres minimum 1 roku). 

2.37. stosował do świadczenia zamawianych usług system informatyczny zintegrowany                                 

z modułem "Zakażenia" – wymaga się aby wynik badania mikrobiologicznego (patogen + 

antybiogram) był również przesyłany do systemu AMMS protokołem HL7.  
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2.38. zapewnił skuteczną, niezwłoczną wymianę danych między systemami informatycznymi 

Szpitala a systemami własnymi w oparciu o protokół HL7, 

2.39. wykonał we własnym zakresie i na własny koszt w ramach wymiany danych między 

systemami, prace programistyczne, wdrożeniowe, szkoleniowe oraz pozostałe niezbędne  

do prawidłowego funkcjonowania wymiany danych. Dostęp do internetu i związane z tym 

koszty pozostają po stronie Oferenta. 

2.40. zapewnił wszelkie wymagane licencje potrzebne do integracji systemów informatycznych  

dla Udzielającego zamówienia i Oferenta, 

2.41. uruchomił wymianę danych z dniem podpisania umowy – wdrożenie i uruchomienie nie może 

przerwać normalnego funkcjonowania dotychczasowej wymiany danych z laboratorium, 

2.42. wyznaczył i podał Udzielającemu zamówienia, dane osoby odpowiedzialnej za obsługę 

techniczną systemu  (imię i nazwisko, nr telefonu)  lub adresu e-mail oraz nr telefonu  

dostępnej/dostępnego w przypadku nieprawidłowego działania systemu przez 24 godziny na 

dobę, 7 dni w tygodniu, 

2.43. czas nie działania systemu w przypadku awarii po stronie Oferenta nie może być dłuższy niż 

10 godzin, 

2.44. posiadał polisę obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 

wyrządzone przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych stanowiących przedmiot umowy, 

2.45. poddał się kontroli przeprowadzonej przez Udzielającego zamówienia, 

2.46. prowadził dokumentację medyczną i sprawozdawczość statystyczną na obowiązujących 

zasadach, 

2.47. natychmiast zawiadomił lekarza zlecającego badania o wystąpieniu błędu 

przedlaboratoryjnego uniemożliwiającego wykonanie badania (np. hemolizy), jak również 

uzyskaniu wyniku badania rażąco przekraczającego wartości prawidłowe, 

 

Część II postępowania 

1 Przedmiotem przetargu są pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 

medycznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej o łącznej powierzchni 201,37 

m2  

2 Lokal użytkowy składa się z następujących pomieszczeń: 

LP. 
NUMER POMIESZCZENIA WG INWENTARYZACJI 

BUDOWLANEJ  -  
RZUT PIERWSZEGO PIĘTRA 

WIELKOŚĆ 
POMIESZCZENIA {m2} 

1 101 41,40 

2 102 21,60 

3 103 4,02 

4 104 21,60 

5 122 23,68 

6 125 14,10 

7 126 2,53 
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8 127 10,96 

9 128 9,70 

10 129 7,28 

11 korytarz 36,10 

12 szatnia 8,40 

13 RAZEM 201,37 

 
 
    
3 Cenę minimalną za 1 m2 powierzchni ustala się następująco: 21,00 zł/m2 + VAT 

 
Do kwoty tej doliczony zostanie podatek VAT. Czynsz będzie waloryzowany raz w roku 

proporcjonalnie do wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych 

podawanego przez prezesa GUS, począwszy od 1 stycznia 2023 roku. 

W przypadku, gdy w wyniku waloryzacji wysokość czynszu uległaby zmniejszeniu, strony zgodnie 

postanawiają, że czynsz pozostanie na dotychczasowej wysokości.  

 

Oprócz czynszu najemca będzie ponosił koszty związane z:.   

• ogrzewaniem, 

• wodą zimną,  

• wodą ciepłą,  

• opłatą za ścieki, 

• zużyciem energii elektrycznej. 

 

4. Najemca zobowiązuje się do: 

1) ponoszenia kosztów eksploatacji wynajmowanych pomieszczeń; 

2) przestrzegania przepisów BHP i P-poż; 

3) zachowania czystości oraz porządku jak i zapewnienia pełnego bezpieczeństwa, osobom 

trzecim znajdującym się i korzystającym z przedmiotu najmu, na koszt własny; 

4) przestrzegania systemu gospodarki odpadami zgodnie z wytycznymi na terenie miasta Opola 

na własny koszt; 

5) utylizacji odpadów medycznych zgodnie z ustawą o odpadach medycznych na własny koszt; 

6) korzystania z przedmiotu najmu w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem Wynajmującego; 

7) terminowego regulowania Wynajmującemu czynszu oraz innych opłat wynikających z umowy; 

8) dbania o dobre imię Wynajmującego, wizerunek i powstrzymywania się od wszelkich działań 

naruszających dobra osobiste Wynajmującego bądź jego personelu oraz prawa pacjentów. 

9) Przedstawienia harmonogramu zakończenia najmu i przekazania pomieszczeń 

 

5. Umowa zostanie zawarta na okres 36 miesięcy. Najem pomieszczeń jest nierozerwalnie związany 

ze świadczeniem usług zdrowotnych (badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych zgodnie  

z załącznikiem nr 1 - Ceny ) na rzecz Udzielającego zamówienie i odbywa się w tym samym 

okresie co okres trwania umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 
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laboratoryjnej i mikrobiologicznej (orientacyjny termin rozpoczęcia umowy najmu  

01 czerwca 2022 r.) z zastrzeżeniem, że  dotychczasowy najemca może opuścić pomieszczenia 

maksymalnie  do 7 dni od daty zakończenia umowy.  W przypadku przeszkód prawnych i/lub 

faktycznych z wejściem w posiadanie przedmiotu  najmu przez Wynajmującego, Wynajmujący 

niezwłocznie powiadomi „nowego” Najemcę o tych okolicznościach, a zawarcie umowy nastąpi po 

ustaniu tych przeszkód o czym Wynajmujący zawiadomi „nowego Najemcę”. „Nowy” Najemca  nie 

będzie wnosił żadnych roszczeń, w tym odszkodowawczych względem Wynajmującego z tytułu nie 

zawarcia umowy w przewidzianym terminie. 

6. Strony zawrą umowę na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4  

do  ogłoszenia ofertowego. 

7. Wynajmujący zaleca przeprowadzenia przez uczestników postępowania wizji lokalnej miejsca 

będącego przedmiotem najmu. Termin wizji lokalnej 20-22.04.2022 r. w godz.08:00 - 14.00.  Po 

wcześniejszym uzgodnieniu z Działem Administracji Technicznej tel. 77 5414279 

8. W przypadku braku uczestnictwa w wizji Szpital uzna warunek za spełniony jeśli Oferent do oferty 

załączy oświadczenie, iż w związku z odmową uczestnictwa w wizji lokalnej nie będzie wnosił 

żadnych roszczeń związanych ze stanem przedmiotu najmu, w zakresie wiedzy jaką uzyskałby 

uczestnicząc w oględzinach. 

9. Najemca zobowiązuje się do wydzierżawienia poniżej wskazanych urządzeń, sprzętu  

i wyposażenia: 

 

1. 

Ś
R

O
D

K
I 

T
R

W
A

Ł
E

 

 Mikroskop Biolar 2308 

2.  Wirówka laboratoryjna Eppendorf 5416 

3.  Wirówka laboratoryjna MPW - 223e 

4.  Zestaw mebli laborat.- prac. biochemii - 3 kpl 

5.  Meble laborat. - pokój pobrań 

6. Zestaw komputerowy 

7. 

P
O

Z
O

S
T

A
Ł

E
 W

Y
P

O
S

A
Ż

E
N

IE
 

 Regał metalowy – 8 szt. 

8.  Wirówka laboratoryjna MPW – 210 

9.  Kozetka lekarska 

10.  Lodówka BEKO 

12.  Lodówka Polar  

13.  Suszarka laboratoryjna SUP 4       

14.  Szafa lekarska – 1 szt. 

15.  Zestaw mebli laborat.- prac. Biochemii  

16.  Aparat telefoniczny – 3 szt. 

17.  Fotele – 2 szt. 

18.  Krzesła obrotowe – 11 szt. 

19 Wersalka 

20 Wózek oddziałowy 

21 Wózek platforniczy 

 

10. Przyjmujący Zamówienie doposaży laboratorium diagnostyczne i mikrobiologiczne w sprzęt   

i aparaturę laboratoryjną niezbędną do udzielania świadczeń zdrowotnych zlecanych przez 

Udzielającego Zamówienie. 
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11. Specjalistyczna aparatura medyczna, która będzie wykorzystywana do wykonywania badań 

określonych przedmiotem zamówienia musi spełniać wszelkie wymogi użytkowania, bezpieczeństwa 

oraz posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania, atesty, legalizacje itp. obowiązujące w 

Polsce  i Unii Europejskiej. 

12. Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do obsługi i serwisowania aparatury diagnostycznej  

i innych urządzeń będących na wyposażeniu laboratorium diagnostycznego i mikrobiologicznego na 

własny koszt w tym wszystkich aparatów i urządzeń technicznych wydzierżawionych  

od Udzielającego Zamówienia oraz dostarczania nowych urządzeń zastępujących zużyte  

lub niesprawne urządzenia - przez cały okres trwania umowy. 

13. Informacje o przedmiocie umowy można uzyskać u p. Ewy Glapiak – Referenta Działu 

Administracyjno technicznego  w szpitalu przy ul. Wodociągowej 2 (budynek Hotel, Administracja) 

w godzinach 7:30 – 15:00; tel. 077 54 14 242 - tam też będzie można odebrać materiały przetargowe 

 i umówić się na wizję lokalną pomieszczenia.  

 

III. Warunki udziału w konkursie stawiane Oferentom  przez Udzielającego 

zamówienie: 

O udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących przedmiot konkursu  mogą ubiegać 

się Oferenci, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1. posiadania kwalifikacji i uprawnień do wykonywania działalności objętej przedmiotem 

konkursu; 

2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: Oferenci wykonali  w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert umowy z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii   

z minimum trzema podmiotami leczniczymi; 

3. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Oferenci dysponują  

zespołem osób posiadających uprawnienia do wykonywania świadczeń w ramach przedmiotu 

konkursu; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj.: Oferenci są ubezpieczeni od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności będącej przedmiotem konkursu; 

5. w okresie  3 lat poprzedzających ogłoszenie konkursu nie  rozwiązano umów o udzielaniu  

świadczeń zdrowotnych z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

 

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć oferenci w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w konkursie 

1. W celu wykazania spełnienia warunku, o którym mowa w pkt III ppkt 1 Oferent dołącza  

do oferty stosowny dokument uprawniający do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych 

przedmiotem konkursu, tj. aktualny wypis z rejestru podmiotów wykonujących działalność 
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leczniczą prowadzonego przez właściwego Wojewodę, potwierdzający dopuszczenie  

do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem; 

2. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o którym mowa 

w pkt III ppkt 2 Udzielający zamówienia żąda od Oferenta złożenia oświadczenia w formie  

wykazu  umów wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert   

z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii  z minimum trzema podmiotami leczniczymi 

oraz załączeniem do niniejszego wykazu dokumentu potwierdzającego, że usługi te  zostały 

wykonane należycie ; 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr  7 do szczegółowych warunków konkursu.  

3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia, o którym mowa w pkt III ppkt 3 Udzielający  zamówienia żąda od Oferenta 

złożenia oświadczenia w formie  imiennego wykazu  osób – pracowników, posiadających 

uprawnienia do wykonywania świadczeń w ramach przedmiotu konkursu; wraz  z załączeniem 

do wykazu dokumentów potwierdzających stosowne uprawnienia. 

Wzór wykazu stanowi załącznik nr 8 do szczegółowych warunków konkursu.  

4. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej,  

o którym mowa w pkt III ppkt 4 Udzielający zamówienia żąda od Oferenta załączenia do oferty 

kopii aktualnej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

będącej przedmiotem konkursu lub oświadczenia o przedłożeniu kopii polisy  Udzielającemu  

zamówienie najpóźniej w dniu podpisania umowy o świadczenie usług stanowiących 

przedmiot konkursu.     W sytuacji gdy w treści polisy nie jest wskazany podmiot niniejszego 

konkursu – dopuszcza się w celu poprawności oferty – załączenie do oferty oświadczenia 

wystawionego przez firmę ubezpieczeniową, która wystawiła polisę, potwierdzającego,  

iż przedmiotem ubezpieczenia wynikającego z polisy jest również działalność laboratoryjna. 

5. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w pkt III ppkt 5 Oferent załączy do oferty 

oświadczenie, że  żadna z umów o udzielaniu  świadczeń zdrowotnych nie została rozwiązana 

z przyczyn leżących po stronie Oferenta. 

6. Do formularza ofertowego należy dołączyć: 

- oświadczanie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i składek, a na żądanie 

Wynajmującego do okazania oświadczenia  z właściwego Urzędu Skarbowego oraz oddziału 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 

 

V. Inne dokumenty wymagane od Oferenta: 

1. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotów tworzących 

podlegających wpisowi do KRS, a dla podmiotów nie podlegających wpisowi do KRS - 
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zaświadczenie o wpisie do CEIDG (Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności  

Gospodarczej). 

2. Dokument potwierdzający nadanie NIP i REGON. 

3. Posiadane certyfikaty kontroli jakości badań. 

4. Podpisany i wypełnione projekty umów stanowiące odpowiednio załączniki nr 4,5,6  

do szczegółowych warunków konkursu ofert. 

5. Zestawienie zawierające ilość i rodzaj badań wykonanych za ostatnie sześć miesięcy. 

6. Kopie faktur potwierdzających wydatki związane z uczestnictwem Oferenta  

w międzynarodowej kontroli jakości. 

 

VI. Warunki składania ofert: 

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

2. Do wszystkich dokumentów składanych w językach obcych należy dostarczyć ich tłumaczenie 

na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. 

3. Dokumenty stanowiące załącznik do oferty a będące kserokopiami muszą być potwierdzone 

za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń. 

4. W przypadku powołania Pełnomocnika do oferty należy załączyć oryginał udzielonego 

pełnomocnictwa przez osobę upoważniona zgodnie z wypisem z właściwego rejestru  

lub kopię potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza 

5. Wszystkie strony ofert oraz miejsca w których oferent naniósł poprawki, muszą być podpisane 

przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

6. Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie, opis koperty powinien 

zawierać wyrazy „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki laboratoryjnej  

i mikrobiologicznej wraz z najmem pomieszczeń dla Wojewódzkiego Szpitala 

Specjalistycznego im. św. Jadwigi”.  

7. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z pieczątką oferenta od poniedziałku do 

piątku w godz. 7.30-15.00 w siedzibie Szpitala im św. Jadwigi w Opolu, ul. Wodociągowa 4, 

45-221 Opole w Sekretariacie Dyrekcji do dnia 25 kwietnia 2022 roku do godz. 10.00 

 

VII. Kryteria oceny ofert: 

Wybierając najkorzystniejszą ofertę komisja konkursowa będzie brała pod uwagę następujące 

kryteria: 

Dla Pakietu nr 1: 

1. Kryterium świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej - 

najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostali oferenci odpowiednio mniej, 

stosownie do wzoru: 

 
 

najniższa zaoferowana cena brutto 
Cena świadczeń (C) = ----------------------------------------------------------------- x 100 x 98% 

cena brutto oferty badanej 
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C - liczba otrzymanych punktów w kryterium świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej i mikrobiologicznej 
98% - waga kryterium 
100 - stały wskaźnik 

 
W przypadku kiedy oferent w formularzu ofertowym nie poda łącznej kwoty Zamawiający przyjmuje 
kwotę jak w załączniku nr 1 do umowy na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej i mikrobiologicznej. 
 
 

2. Kryterium najmu pomieszczeń: 

 

 
21 - 25 zł netto / m2 – 0%=0pkt 

26 - 30 zł netto / m2 – 1% = 1 pkt 
Cena równa lub wyższa niż 31zł netto / m2 – 2% = 2 pkt. 

 
 

W przypadku gdy najemca zaoferuje cenę niższą niż 21 zł netto /m2 oferta zostanie odrzucona jako niezgodna  
z warunkami SWKO 

  
 
 
 
Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów, 
uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert i będzie obliczona wg.  następującego 
wzoru:  
 

∑ pkt = C + N 

 
gdzie: 
 ∑ pkt - ocena łączna ocenianej (badanej) oferty  

 C - ilość punktów uzyskanych w kryterium cena świadczeń (C) 

N - ilość punktów uzyskanych w kryterium najmu (N) 

 
 

 
Suma punktów 1% = 1 punkt 
 

 Zamawiający za dzierżawę wyposażenia, sprzętu medycznego, aparatury medycznej i mebli objętego 

umową stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego postępowania będzie obciążał kwotą stałą  

w wysokości 1.400zł netto przez cały okres obowiązywania umowy. Kwota dzierżawy nie podlega 

ocenie ofert.   

Oferta w całości spełniająca wymogi szczegółowych warunków konkursu, niepodlegająca odrzuceniu  

i przedstawiająca najkorzystniejszy bilans warunków cenowych  będzie dla Udzielającego zamówienie 

ofertą najkorzystniejszą. 
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Dla pakietu nr 2 

1. Kryterium świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej - 

najwyższą liczbę punktów otrzyma oferta o najniższej cenie, pozostali oferenci odpowiednio 

mniej, stosownie do wzoru: 

 
 

najniższa zaoferowana cena brutto 
Cena świadczeń (C) = ----------------------------------------------------------------- x 100 x 100% 

cena brutto oferty badanej 
 
C - liczba otrzymanych punktów w kryterium świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej i mikrobiologicznej 
 

Suma punktów 1% = 1 punkt 

 

VIII. Informacje dodatkowe 

1. Oferent może uzupełnić złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Szpital   

im. św. Jadwigi w  Opolu otrzyma pisemne powiadomienie o uzupełnieniu oferty przed 

upływem terminu składania ofert. Po upływie terminu składania ofert, Oferent jest związany 

złożoną ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Formularz cenowy stanowiący załącznik do oferty nie podlega uzupełnieniu ani modyfikacji  

po otwarciu ofert.  

3. Dopuszcza się poprawienie oferty pod względem rachunkowym – podsumowanie oferty –  

w zakresie błędów wynikających z podliczenia oferty. 

 

IX. Przebieg konkursu: 

 

1. Konkurs ofert będzie ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta 

2. Oferta podlega odrzuceniu wskutek zaistnienia okoliczności, o których mowa  w art. 149 ust. 1 

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

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz 1285 ze zm.).  Dyrektor jednostki unieważnia postępowanie 

konkursowe w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w przypadkach 

wskazanych   w art. 150 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm..).                         

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej   

do czasu zakończenia postępowania, Oferentowi  przysługują środki odwoławcze w przypadkach  

i na zasadach , o których mowa w art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r.  

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

1285 ze zm.).    
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4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia konkursu na podstawie art.150 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych  

ze środków publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz 1285 z późn. zm.)         

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyny, a także prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Warunków postępowania w każdym czasie,               

w całości lub   w części, w tym do przesunięcia terminu składania ofert. 

 

 

X. Rozstrzygnięcie postępowania  

1. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy         

o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania. 

2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostaje zamieszczone przez Szpital  

im. św. Jadwigi  w Opolu w miejscu i terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie ofert. 

3. Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania  

i adres świadczeniodawcy, który został wybrany. 

4. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja ulega 

rozwiązaniu. 

 

Dyrektor 

/-/ Krzysztof Nazimek          


