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CZĘŚĆ I  -  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW  
 

Rozdział I: Informacje ogólne  
 
1. Przedmiotem konkursu ofert  jest świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych  w miejscu (tj. 

pomieszczenia laboratorium Szpitala ZOZ Wągrowiec) wraz z dzierżawą pomieszczeń. Szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1.1 do SIWK 

2. Świadczenia o których mowa w pkt.1, wykonywane będą w siedzibie ZOZ Wągrowiec, całodobowo 7 
dni w tygodniu, we wszystkie dni w roku przy wykorzystaniu sprzętu oraz materiałów 
eksploatacyjnych będących własnością Wykonawcy 

3. Szczegółowy wykaz badań zawiera załącznik nr 2.2 do SIWK. 
4. Zamawiający: 

a) nie dopuszcza składania ofert częściowych 
b) nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w SIWK sposób 

wykonania zamówienia (oferta wariantowa). 
5. Termin realizacji zamówienia: od momentu podpisania umowy - 3 lata 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści dokumentów składających się na Specyfikację 

Istotnych Warunków Konkursu przed terminem otwarcia i składania ofert 
7. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedna ofertę 
8. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega 
na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
potrzeby realizacji zamówienia. 

9. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 
a) wszyscy Wykonawcy lub przynajmniej jeden wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą 

spełnić łącznie warunki wymagane od Wykonawców, o których mowa w Rozdziale II 
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy 
c) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy.  

d) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) 
10. Udział w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium oraz Zamawiający nie wymaga wnoszenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
11. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w oparciu o art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 z późn. zm.) oraz art.: 140, 141, 146 ust. 1, 147, 148 ust. 
1, 149, 150, 151 ust. 1,2 i 4-6, 152, 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 z 
póź. zm.) 

12. Ustawa z 16.11.2006 r o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 1827), Art. 1 cyt. Ustawy o opłacie 
skarbowej nie ma zastosowania do składanego wraz z ofertą pełnomocnictwa. SP ZOZ w Wągrowcu 
jest jednostką organizacyjną posiadająca osobowość prawną, której podmiotem tworzącym jest Rada 
Powiatu w Wągrowcu. SP ZOZ w Wągrowcu działa na podstawie ustawy z 15.04.2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 160 z późn.zm.), zatem nie jesteśmy podmiotem administracji publicznej 
który wykonuje zadania z zakresu administracji publicznej. 

13. Do niniejszego konkursu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
29.01.2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. Zm.) 

14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 

Rozdział II: Opis warunków udziału w postępowaniu 
 
1. Do konkursu ofert może przystąpić osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące wspólnie które rodzaj działalności 
leczniczej lub zakres świadczeń zdrowotnych wykonywanych przez Wykonawcę (zgłoszony we 
właściwym rejestrze) jest zgodny z przedmiotem zamówienia 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
2.1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności leczniczej lub czynności w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 
160 z późn. zm) 
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2.2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami posiadającymi uprawnienia do 
wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, będących przedmiotem zamówienia, określone 
w art. 6-7 ustawy z dnia 27.07.2001 r. diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245 z późn. 
zm.) 
 Kierownik laboratorium z II stopniem specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej i z wpisem na listę 

Izby Diagnostów. Praktyka minimum 3 lata w samodzielnym prowadzeniu laboratorium w 
warunkach szpitalnych, kontakt z materiałami i przypadkami klinicznymi, patologicznymi – min. 1 
osoba 

 Diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej z aktualnymi uprawnieniami 
serologicznymi. Praktyka min. 2 lata w laboratorium w warunkach szpitalnych, kontakt z 
materiałami i przypadkami klinicznymi, patologicznymi – min. 3 osoby 

2.3. posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji świadczeń objętych niniejszym 
postępowaniem dla pacjentów hospitalizowanych w zamkniętym systemie lecznictwa, tj.  - 
wymagany min. 1 roczny kontrakt na wartość zrealizowanych usług nie mniejszą jak 500.000,00 zł 
brutto 

2.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia 
3. Ocena spełnienia w/w warunków dokonywana będzie na podstawie oświadczeń oraz dokumentów 

wskazanych w rozdziale III niniejszej SIWK metodą spełnia / nie spełnia 

 

ROZDZIAŁ III: DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA  WYMAGANE W OFERCIE  
 

1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 
1.1. decyzja o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą albo wypis z takiego 

rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
1.2. aktualny na dzień składania ofert wpis prowadzonego Laboratorium do ewidencji prowadzonej 

przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych zgodnie z ustawą z 27.07.2001 r. diagnostyce 
laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245 z późn. zm.) 

1.3. opłacona polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia  w zakresie wynikającym z art. 25 
ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160) 
oraz zobowiązanie do wykupienia polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na 
cały okres obowiązywania umowy na wszystkie ryzyka z tytułu szkód na osobie i mieniu, niezależnie 
od liczby szkód wynikających z jednego zdarzenia 

1.4. wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń -  załączyć, kopię 
dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń 
zdrowotnych – załącznik nr 2.4 do SIWK 

1.5. doświadczenie zawodowe -  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, dat 
wykonania i odbiorców – załącznik nr 2.5 do SIWK 

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć 
2.1. aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

2.2. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

2.3. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i 
społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

3. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

publicznego  
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3.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni przedłożyć po wyborze oferty 
najkorzystniejszej a przed udzieleniem zamówienia 
a) w przypadku spółki cywilnej umowę spółki i, o ile nie jest to uregulowane w umowie spółki, 

uchwałę uczestników spółki w sprawie reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego,  

b) w przypadku konsorcjum umowę zawierającą co najmniej: 
- oznaczenie stron, 
- oznaczenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym nie może być 

samo złożenie oferty lecz zrealizowanie zamówienia), 
- oznaczony czas trwania umowy (co najmniej czas realizacji zamówienia i okres gwarancji oraz 

rękojmi, niedopuszczalne jest załączenie umowy przedwstępnej ani zawartej pod warunkiem 
wygrania przetargu), 

- określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 
- ustanowienie pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

- zobowiązanie o braku możliwości rozwiązania umowy konsorcjum oraz dokonywania  
w niej zmian bez zgody Zamawiającego, do czasu wygaśnięcia wszelkich zobowiązań 
związanych z umową o zamówienie publiczne. 

3.2. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi złożyć dokumenty, 
o których mowa w pkt. 2 

3.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia złożą łącznie jeden 
kompletdokumentów, o których mowa w pkt. 4  Dokumenty te powinny być przygotowane w taki 
sposób  aby Zamawiający mógł dowiedzieć się, jaki udział w wykonaniu zamówienia będzie miał 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3.4. Pełnomocnictwo podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego z 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

3.5. Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na Wykonawcę, należy 
wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum. 

4. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1-3  - [Dokumenty składane wraz z ofertą za wyjątkiem pkt. 
4.2 oraz 4.4 
4.1. wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ 
4.2. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku przynależności 

do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ (w wersji elektronicznej na 
adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji z otwarcia ofert 
na stronie internetowej Zmawiającego) 

4.3. pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez 
umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne 
upoważnienie. 

4.4. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - przedstawia pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. 

4.5. formularz cenowy na podstawie – załącznik nr 2.2 do SIWK (wersja papierowa oraz wersja 

elektroniczna [zapis danych w formacie XLS]  – UWAGA: Zamawiający dopuszcza przesłanie 
formularza w wersji elektronicznej na adres email: zampub@szpitalwagrowiec.pl;   - po terminie 
określonym w Rozdział VIII, tj. publicznym otwarciu ofert 

 

Rozdział IV: Sposób przygotowania oferty 
 
1. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę (wypełniony formularz oferty wraz z wymaganymi przez SIWK 

dokumentami).  Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez 
danego Wykonawcę. 

2. Ofertę należy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2.1 do niniejszej SIWK, 

stanowić on będzie pierwszą stronę oferty (wzór formularza jest obowiązkowy). UWAGA: W przypadku, 
gdy jakikolwiek załącznik bądź jego część  nie dotyczą Wykonawcy, może on wpisać w treści danego  
załącznika  - „nie dotyczy”, bądź zostawić puste pole. 

3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie 
nieścieralnym atramentem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem 
na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Oferta powinna być zszyta lub spięta (np. 
zbindowana). 

mailto:zampub@szpitalwagrowiec.pl
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4. Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na 
złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym 
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

5. W przypadku gdyby Wykonawca jako załącznik do oferty dołączał kopię jakiegoś dokumentu powyższa 
kopia winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument, notariusza 
lub  przez złożenie własnoręcznego podpisu poprzedzonego dopiskiem „za zgodność odpisu z 
oryginałem”, przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy. Załączniki ofert 
stanowią jej integralną cześć. 

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

7. W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do 
reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać stosowne upoważnienie. 

8. Wszystkie stronice (czyt. kolejne kartki lub strony, ważne aby zachować ciągłość numeracji dla 
zapisanych stron) oferty powinny być ponumerowane i podpisane (czyt. parafowane). Wykonawca może 
parafować dokumenty składane w oryginale, jednak nie jest to wymóg bezwzględny, jeżeli są one już 
podpisane przez wystawce dokumentu. 

9. Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień (dotyczy: załącznik nr 2.1,2.2,2.3,2.4, 2.5)  z wyjątkiem 
tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego, lub  które są konieczne do korekty 
błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku , wszelkie miejsca, w których Wykonawca 
naniósł zmiany,  poprawki  winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 

10. Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach: 

zewnętrzna opisana hasłem:  
ZP/KO/02/3/2018 

nie otwierać przed 04.04.2018 r. godz. 12.15 

wewnętrzna z adresem i nazwą wykonawcy 

W przypadku braku powyższej informacji (zewnętrzna koperta), Zamawiający nie ponosi 
odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, lub jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

11. Oferta winna być trwale zabezpieczona uniemożliwiając zmianę jej zawartości. 
12. Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
13. Oferta jest jawna od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w 
terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.  

14. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje 
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość 
gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 
Wykonawca nie może zastrzec swojej nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczących ceny, 
terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.  

15. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone 
w osobnej wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 10 z dodaniem słów „Tajemnica 
przedsiębiorstwa” 

 

Rozdział V: Opis sposobu obliczenia ceny oferty  
 
1. Zgodnie z art. 2 pkt. 1 ustawy PZP przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 

ustawy z dnia 09 maja  2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. 2017, poz. 1830). 
Zgodnie z w/w ustawą  przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 
Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się 
podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż 
towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.  

2. Obowiązek właściwego określenia stawki podatku VAT spoczywa na Wykonawcy, który prowadząc 
działalność gospodarczą w danej branży ma obowiązek właściwego jej stosowania. 

3. W zaoferowanej cenie realizacji zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki, cła i inne 
zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowanych ustaw. Wykonawca w cenie oferty jest 
zobowiązany zawrzeć wszelkie upusty i rabaty, jakie zamierza udzielić Zamawiającemu.  

4. Za cenę oferty przyjmuje się łączną wartość oferty brutto (z podatkiem VAT). Cenę  za wykonanie 
przedmiotu zamówienia należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Wykonawca określi ceny jednostkowe na wszystkie pozycje wymienione w załączniku nr 2.2 do SIWK 
6. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej 
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, winien poinformować 
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Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 
podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

7. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania). 

8. Dotyczy sposobu liczenia ceny (załącznik nr 2.2 do SIWK) 
a) wpisanie cen jednostkowych netto w odpowiednie pola formularza, 
b) określenie stawki podatku VAT (w %) dla każdej z pozycji przedmiotu zamówienia 
c) obliczenie ceny całkowitej netto dla każdej z pozycji z osobna, poprzez pomnożenie cen 

jednostkowych netto przez liczbę „szt/op” określoną przez Zamawiającego, zaokrąglając 
jednocześnie wynik do 2 miejsc po przecinku 

d) obliczenie wartości całkowitej netto dla całości przedmiotu zamówienia poprzez zsumowanie 
obliczonych w pkt. c) cen całkowitych dla poszczególnych pozycji, 

e) obliczenie kwoty (wartości) podatku VAT dla każdej z pozycji z osobna, poprzez pomnożenie ceny 
całkowitej netto przez stawkę podatku VAT, zaokrąglając jednocześnie wynik do 2 miejsc po 
przecinku,  

f) obliczenie całkowitej kwoty podatku VAT dla całości przedmiotu zamówienia poprzez zsumowanie 
obliczonych w pkt. e) kwot podatku VAT dla poszczególnych pozycji, 

g) obliczenie ceny ogółem brutto dla każdej z pozycji z osobna, poprzez dodanie do całkowitej ceny 
netto, kwoty (wartości) podatku VAT 

h) obliczenie całkowitej wartości brutto dla całości przedmiotu zamówienia poprzez zsumowanie 
obliczonych w pkt. g) wartości brutto dla poszczególnych pozycji, 

9. Obliczoną wartość netto i brutto dla całości przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 8 należy przepisać do 
formularza ofertowego (załącznik nr 2.1 do SIWK) 

 

Rozdział VI: Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWK 
 
1. Każdy z Wykonawców może otrzymać informacje dotyczące SIWK. Informacji udziela: Krzysztof 

Woźniak – Spec. ds. Zamówień Publicznych, od poniedziałku do piątku w godz.  8.00 do 14.00; tel/fax 
(0-67)2681527 (email: zampub@szpitalwagrowiec.pl);  

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 
pisemnie na adres ZOZ Wągrowiec lub faxem (067)2681527 – Dział ZP lub drogą elektroniczną (email: 
zampub@szpitalwagrowiec.pl). Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za 
pomocą telefaksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem 
terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.  

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekażą oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania.  

4. Wykonawca może wskazać, w trybie zapytania postanowienia w proponowanym projekcie umowy, co do 
których ma wątpliwości lub z którymi nie może się zgodzić. W razie przemilczenia zastrzeżeń może się 
okazać, że nie będzie można zmienić postanowień umowy po terminie składania ofert i umowa nie 
będzie mogła być zawarta ze względu na odmowę jej podpisania przez wybranego wykonawcę 

5. Zamawiający oświadcza, że nie zamierza zwołać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia 
wątpliwości dotyczących treści SIWK.  

6. Wyjaśnienia treści SIWK, odpowiedzi na zapytania, oraz inne informacje w miarę konieczności 

zamieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalwagrowiec.pl 
7. Przesłanie korespondencji na inny adres (numer faksu, adres email) niż zostało to określone w SIWK 

może skutkować tym, że Zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we 
właściwym terminie. 

8. Pisma kierowane do Zamawiającego winny być opatrzone numerem sprawy, tj. ZP/KO/02/3/2018 
 

Rozdział VII: Miejsce i termin składania ofert  
 

1. Oferty należy składać do dnia 04.04.2018 r. godz. 12:00 wyłącznie w Sekretariacie budynku 
administracyjnego ZOZ Wągrowiec (pok. nr 8, w godzinach od 07.25 do 14.30) – Zamawiający nie 
odpowiada za przesyłki / oferty złożone poza w/w miejscem 

2. W przypadku przesyłki pocztą liczy się data wpływu do siedziby Zamawiającego (stempel 
Zamawiającego), a nie data stempla pocztowego. 

3. Wykonawcy swoje oferty mogą także przesłać pocztą lub drogą kurierską pod warunkiem,  że wpłyną 
one do siedziby Zamawiającego - SEKRETARIAT w godzinach jego pracy do upływu terminu 
przewidzianego na składanie ofert. W przeciwnym razie oferty, które wpłyną do innych komórek 
organizacyjnych lub po godzinach pracy mogą zostać z tego powodu nie zarejestrowane w 
wyznaczonym terminie 
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4. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca winien we 
własnym interesie, w taki sposób przygotować przesyłkę, aby w stopniu maksymalnym zapobiec jej 
uszkodzeniu w czasie transportu.  

5. Wykonawca na życzenie otrzyma potwierdzenie złożenia oferty z datą i godziną wpływu. 
6. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 1 zostaną zwrócone 

bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, bez względu na przyczyny 
opóźnienia. 

 

Rozdział VIII: Miejsce i termin otwarcia ofert  
 

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.04.2018 r.  godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego, ul. Kościuszki 
74 (budynek administracji – sala nr 13) 

 

Rozdział IX: Okres związania z ofertą i prawo zmiany lub wycofania oferty przed terminem składania ofert 
 
1. Składający ofertę pozostaje z nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach zamawiający przedłuży termin 
związania z ofertą o oznaczony okres, jednak nie dłuższy niż 60 dni. 

2. Wykonawca może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, 
modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą 
zostać złożone w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10  SIWK, dodatkowo oznaczonym 
słowem ,,ZMIANA". 

3. Wykonawca może przed terminem składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie 
oświadczenie w opakowaniu zgodnie z opisem w rozdziale IV pkt. 10 SIWK dodatkowo oznaczonym 
napisem ,,WYCOFANIE". 

4. Żadna z ofert nie może być zmodyfikowana ani wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania 
ofert. 

 

Rozdział X: Informacje o trybie otwarcia oraz formalnej i merytorycznej ocenie ofert 
 
1. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Otwarcie jest jawne dla wszystkich chętnych. 
2. Bezpośrednio  przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć  na 

sfinansowanie zamówienia. 
3. Koperty oznaczone „Wycofane” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperty wewnętrzne 

nie będą otwierane. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego 
oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu realizacji zamówienia. 

Informacje te zostaną odnotowane w protokole postępowania. Informacja z otwarcia ofert zostanie 

udostępniona na stronie www.szpitalwagrowiec.pl 

5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności  o których mowa w Rozdział 
II SIWK lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania lub dokumenty są 
niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości do ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 
mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

6. W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców 
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między 
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 12, 
dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.  

7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.  
8. O wykluczeniu z postępowania Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców podając 

uzasadnienie faktyczne i prawne. 
9. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt lub istotne części 

składowe w stosunku do przedmiotu zamówienia zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o 
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na 
wysokość ceny 

10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień 
z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia 

11. Zamawiający poprawi w ofercie:  
a) oczywiste omyłki pisarskie  

http://www.szpitalwagrowiec.pl/
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b) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,  
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWK, niepowodujące istotnych zmian w treści 

oferty 
– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

12. W przypadku omyłki rachunkowej w szczególności Zamawiający poprawi: 
a) błędne obliczenie prawidłowo podanej przez Wykonawcę stawki podatku VAT, 
b) błędne zsumowanie w ofercie wartości netto, 
c) błędne zsumowanie w ofercie wartości brutto, 
d) błędny wynik działania matematycznego wynikający z mnożenia ilości jednostek z ceną jednostkową  

Zamawiający w przypadku, gdy nie będzie mógł skorzystać z ww. zasad poprawy omyłek rachunkowych 
będzie kierował się następującym sposobem poprawienia „oczywistej omyłki rachunkowej” zgodnie, z którym 
błąd popełniony przez Wykonawcę w obliczeniu ceny, który polega na uzyskaniu nieprawidłowego wyniku 
działania arytmetycznego przy założeniu jednak, że składniki działania są prawidłowe i który można 
jednoznacznie poprawić, zostanie poprawiony z zastosowaniem powszechnie znanych reguł arytmetycznych.  
13. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:  

a) jest niezgodna z ustawą o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. 
zm.) oraz ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 
27.08.2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.) 

b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków konkursu 
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji;  
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;  
e) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia   
f) zawiera błędy  w obliczeniu ceny lub kosztu; 
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w pkt. 11 
h) Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą 
i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

14. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi 
w SIWK 

 

Rozdział XI: Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty  
 

L.p. Kryterium 
Waga 

(%) 
Wzór 

1 
Cena 

ofertowa 
100 cena: [(najniższa cena/cena badana) * 100pkt] * 100% 

Objaśnienie: Każda oferta będzie przeliczana proporcjonalnie w stosunku do oferty z najniższa ceną (uzyskany wynik 
zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku) 

 

Rozdział XII: Informacje dodatkowe i udzielenie zamówienia 
 
1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może 

zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikację istotnych warunków konkursu. Każda 
wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji istotnych warunków 
konkursu i udostępniona na stronie internetowej zamawiającego: www.szpitalwagrowiec.pl  jeżeli 
Zamawiający uzna za konieczne przedłuży określony w rozdziale VII pkt. 1 SIWK termin składania ofert 
w celu umożliwienia Wykonawcom uwzględnienia w przygotowanych ofertach otrzymanych wyjaśnień 
lub zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie 
wcześniej ustalonego terminu składania ofert będą podlegały nowemu terminowi 

2. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu Zamawiający może 
udostępnić po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania. Oferty stają 
się  jawne po ich otwarciu. 

3. Oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z 
wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca składając ofertę zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione 
innym uczestnikom postępowania. 

4. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert, przez co należy 
rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych kryteriów opisanych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i 
postanowieniami specyfikacji istotnych warunków konkursu 

http://www.szpitalwagrowiec.pl/
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5. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający powiadomi Wykonawców, którzy złożyli 
oferty, o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, którego ofertę 

wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy 
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację 

b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
6. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w: 

a) Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu 
b) złożonej ofercie, 

jeżeli: 
a) spełni wymagania ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. 

zm.); ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 
laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 poz. 2245 z późn. zm.) 

b) spełni wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu, 
c) złoży ofertę uznaną najkorzystniejszą, w oparciu o podane kryteria wyboru. 

 

Rozdział XIII: Unieważnienie postępowania  
 
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach gdy:  

a) nie wpłynęła żadna oferta 
b) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem pkt 2; 
c) odrzucono wszystkie oferty 
d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Szpital przeznaczył na finansowanie 

świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu; 
e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie 

umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może 

przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach 
konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert. 

 

Rozdział XIV: Pouczenie o środkach ochrony prawnej  
 
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego zasad 
określonych przepisami w sprawie umowy o udzielnie zamówienia na świadczenia zdrowotne, jak też 
Warunków Konkursu Ofert przysługują środki odwoławcze przewidziane przepisami art. 152, art.153 i art. 154 
ust. 1 i 2  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 
27.08.2004 r. (Dz. U. 2017 poz. 1938 z późn. zm) przy czym prawa i obowiązki Prezesa Funduszu i Dyrektora 
Oddziału Wojewódzkiego Funduszu wykonuje Dyrektora Szpitala 

 

Rozdział XV: Postanowienia końcowe  
 
1. Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o 

wyborze oferty. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta, 
Zamawiający zawrze umowę przed upływem tego terminu 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, Zamawiający wybierze ofertę która otrzymała największą ilość punktów spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki 
unieważnienia postępowania. 

3. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po 
zakończeniu postępowania w celu zawarcia umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania  konkursu na każdym etapie postępowania oraz do 
przesunięcia terminu składania ofert bez podawania przyczyn 

 

Rozdział XVI: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – PROJEKT 
UMOWY 

 

Numer ZP/KO/02/3/2018-LB 

Dotyczy  
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Załączniki  

D/Realizujący ZP 

Zawarta ……………………….. r.  w Wągrowcu 

_______________________________________________ 
Niniejsza umowa została zawarta po przeprowadzeniu konkursu ofert na świadczenie usług zdrowotnych w 
zakresie diagnostyki laboratoryjnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności 
leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm.) 

 

§1 
1. Zamawiający zgodnie z przeprowadzonym konkursem ofert z dnia ………….. w trybie art. 26 ustawy o 

działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. 
zm.) powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej na warunkach określonych w niniejszej umowie oraz w ofercie złożonej przez Wykonawcę.  

2. Zakres badań laboratoryjnych wraz z cennikiem stanowi załącznik nr 1 do umowy. 
3. Rodzaj badań określony w załączniku nr 1 w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie w zależności od 

potrzeb Zamawiającego w drodze porozumienia Stron. Nie zlecanie przez Zamawiającego wykonania 
przez Wykonawcę wszystkich rodzajów badań wskazanych w załączniku nr 1 nie będzie stanowiło 
podstawy do żądania przez Wykonawcę roszczeń z tego tytułu. 

4. Miejscem udzielania świadczeń wskazanych w pkt. 1 we wszystkie dni tygodnia w systemie 
całodobowym, tj. 24 godzinnym jest Laboratorium diagnostyczne mieszczące się w Szpitalu przy ul. 
Kościuszki 74 w Wągrowcu. 

5. Wykonawca będzie udzielał świadczeń zdrowotnych o których mowa w załączniku nr 1 do umowy  z 
wykorzystaniem sprzętu będącego jego własnością oraz zapewni na własny koszt materiały zużywalne 
niezbędne do wykonania zamówienia. 

6. Wykonawca oświadcza, że pomieszczenia i urządzenia, w których będzie wykonywany przedmiot umowy 
spełniać będą wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U. 2004, Nr 43, poz. 
408 z późn. zm.). 

7. Wykonawca zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do prowadzenia w imieniu Zamawiającego 
punktu pobrań materiału mikrobiologicznego 

8. Integralną częścią umowy jest oferta konkursowa oraz wykaz badań wraz z cenami stanowiące złącznik 
nr 1 do umowy. 

§2 
1. W czasie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się 

do rzetelnego świadczenia usług medycznych wykorzystując swoją wiedzę i umiejętności medyczne oraz 
postęp w tym zakresie, 

2. Wykonawca zapewnia, iż świadczenia zdrowotne w zakresie badań laboratoryjnych wykonane będą przez 
specjalistów danego zakresu, na aparaturze gwarantującej skuteczną diagnostykę oraz zgodnie z 
warunkami, wymaganiami określonymi w ustawie o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 
2017 poz. 211) oraz z warunkami i wymaganiami określonymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

3. Wszystkie badania muszą być wykonane zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną i spełniać wymagania 
ustawy o Diagnostyce Laboratoryjnej z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245 z późn. zm.)  

4. Świadczenia  muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla 
medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych z 23 marca 2006 r. (Dz. U. 2016, poz. 
1665 z późn. zm) 

pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………,reprezentowanym przez: : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 

a Zespołem Opieki Zdrowotnej 62-100 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, wpisanym do Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem 0000053924, NIP: 766-10-15-232, REGON: 000306638, reprezentowanym przez: 

dr Przemysław Bury – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
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5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej zgodnie z 
wymogami wynikającymi z przepisów dotyczących publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz 
Wielkopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, które to wymogi są mu znane oraz 
przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych pacjentów, wynikających z ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w związku z zawarciem 
niniejszej umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności przy wykonywaniu swoich zadań 
i wykonywania ich zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (t. j. Dz. U. 2018 poz. 160), ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1938) oraz obowiązującymi standardami i procedurami 
dotyczącymi wykonywanych świadczeń. 

§3 
1. Wykonawca oświadcza, iż spełnia standardy określone przez Narodowy  Fundusz Zdrowia w zakresie 

wykonywania badań będących przedmiotem niniejszej umowy. 
2. Wykonawca  przyjmuje obowiązek poddania się kontroli przewidzianej przez Zamawiającego, NFZ - w 

tym kontroli przez uprawnione do tego osoby, w zakresie wykonywania umowy, a w szczególności: 
a) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, 
b) oceny pracy i jakości świadczeń 
c) kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń 
d) prowadzonej i wymaganej dokumentacji medycznej. 
e) przestrzegania praw pacjenta 

3. W związku z przyjęciem przez Wykonawcę zobowiązań na podstawie niniejszej umowy, Wykonawca 
oświadcza, iż w okresie obowiązywania umowy, czynności podejmowane w wykonaniu zobowiązań 
przyjętych na podstawie niniejszej umowy nie będą wykraczać poza rodzaj działalności leczniczej 
wykonywanej przez Wykonawcę oraz zakres świadczeń zdrowotnych zawartych we wpisie do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą,  

§4 
1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie udzielanego 

zamówienia 
2. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie  z art. 25 ust. 1 pkt. 

1 i 2 ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm.). Kopie polisy 
stanowi załącznik nr 4 do umowy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania umowy do posiadania ważnej, obowiązującej 
umowy obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie  z art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm.) oraz okazywać ją 
na każde żądanie osób upoważnionych przez Zamawiającego, ponadto Wykonawca zobowiązuje się 
niezwłocznie po zawarciu niniejszej umowy doręczyć do siedziby Zamawiającego kopii umowy 
obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez Wykonawcę, radcę prawnego, adwokata lub notariusza oraz do dostarczania kopii tej umowy w 
każdym przypadku jej zmiany (umowa oraz aneks) lub zawarcia takiej umowy po rozwiązaniu poprzednio 
obowiązującej umowy 

§5 
1. Wykonawca  wykonuje przedmiot umowy osobiście w dzierżawionych pomieszczeniach znajdujących się 

w siedzibie Zamawiającego. Powierzenie innej osobie lub podmiotowi wykonywania świadczeń objętych 
niniejszą umową lub ich wykonywanie poza laboratorium, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy 
może nastąpić jedynie w wypadkach konieczności wykonania badań specjalistycznych, które z racji na 
charakter złożoności nie mogą być wykonane przez Wykonawcą określonego niniejsza umową w 
laboratorium, o którym mowa w §1 ust. 4 niniejszej umowy 

2. W przypadku zlecenia z oddziału szpitala badania nie ujętego w załączniku nr 1 do umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania badania jednak wyłącznie po otrzymaniu akceptacji Dyrektora ZOZ 
Wągrowiec. Za zlecone w ten sposób badania Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia wg cen aktualnie obowiązujących u Wykonawcy. 

3. W przypadkach określonych w pkt. 1 Wykonawca oświadcza, że badania laboratoryjne  wykonywane 
przez niego  na podstawie umów z innymi podmiotami lub osobami fizycznymi, nie będą miały wpływu na 
ilość, jakość i terminowość oraz cenę świadczeń.  

4. Wykonawca ponosi na zasadach ryzyka pełną odpowiedzialność za udzielanie lub zaniechanie udzielania 
świadczeń przez personel zatrudniony lub udzielający świadczeń 

5. Badania ujęte w załączniku nr 1 do umowy zlecone z oddziałów Szpitala oraz Poradni Zamawiającego 
będą wykonywane w czasie nie dłuższym jak wynika  z załącznik nr 1 do umowy (załącznik nr 2.2 do 
SIWK) 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo wskazania badania, którego wykonania oczekuje natychmiast 
(badania „na cito”),  
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7. Badania Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niezwłocznie, przez co strony rozumieją wykonywanie 
badań bez uzasadnionej zwłoki, w normalnym toku czynności, 

8. Pacjenci będą załatwiani w miarę możliwości bez okresu oczekiwania. W razie oczekiwania  Wykonawca 
prowadzi na bieżąco listę pacjentów oczekujących na udzielanie  świadczeń oraz ma obowiązek 
poinformowania pacjenta o terminie wykonania badania.  

§6 
1. Wykonawcy usług przysługiwać będzie wynagrodzenie określone w oparciu o obowiązujący cennik, 

badań laboratoryjnych stanowiący załącznik nr 1 do umowy zgodnie z ofertą z dnia …………………. 
2. Wynagrodzenie umowne ustalone w pkt. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją umowy, w 

szczególności: 
a) cenę badań określonych w załączniku nr 1 do umowy 
b) koszty pracy personelu medycznego, koszty urządzeń , sprzętu i materiały do badań 
c) koszty ubezpieczeń 
d) wszystkie podatki i opłaty, 

3. Wynagrodzenie należne jest wyłącznie za faktycznie wykonane usługi w ramach niniejszej umowy 
4. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania zapłaty w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury na 

konto Wykonawcy wskazane w fakturze. Należność Wykonawcy za wykonane świadczenia będzie 
płatna na podstawie wystawionej, co miesiąc faktury brutto. 

5. Należność Wykonawcy za wykonane świadczenia będzie płatna na podstawie: 
a) faktury wystawionej do 20-go dnia miesiąca za usługi wykonane w okresie od 1-go do 15-go 
b) faktury wystawionej do 10-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wykonano 

usługi za okres od 16-go do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego 
6. Płatność następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek Wykonawcy 
7. Strony postanawiają, iż wynagrodzenie określone w umowie oraz ofercie jest niezmienne w okresie 

obowiązywania umowy, przez co rozumieją, iż Wykonawca nie ma prawa żądania podwyższenia 
wynagrodzenia.  

8. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku zmiany stawki 
podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian 

9. Zmiana wymieniona w pkt. 8 następuje z mocy prawa i obowiązuje od dnia obowiązywania odpowiednich 
przepisów 

10. Cena każdego badania laboratoryjnego to całkowity pełny koszt od momentu pobrania materiału badań 
do uzyskania końcowego wyniku 

11. W przypadku opóźnienia płatności Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe, jednakże nie może 
zaprzestać wykonywania usług 

§7 
1. Wykonawca prowadzi na bieżąco ewidencję udzielonych badań, w postaci zapisów do księgi 

laboratoryjnej / systemu komputerowego. Ponadto prowadzi zbiorczą ewidencję udzielonych badań 
diagnostycznych wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy 

2. Ewidencja, o której mowa w pkt. 1 tj. załącznik nr 2 do  umowy, stanowi podstawę rozliczenia którą 
należy dołączyć do faktury VAT / Rachunku.  

3. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego błędów w załączniku nr 2 zostaje on zwrócony Wykonawcy w 
celu dokonania poprawek. W tym przypadku termin płatności ustalony w par. 6 ust. 4 umowy, ulega 
przesunięciu o liczbę dni przedłożenia Zamawiającemu poprawionego załącznika.  

§8 
1. Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny nie może odmówić wykonania świadczenia pacjentowi 

posiadającemu ważne skierowanie. 
2. Każda odmowa musi być odnotowana przez Wykonawcę w rejestrze odmów, w którym stwierdzenie 

odmowy musi zawierać takie dane, jak: imię i nazwisko pacjenta, nr Pesel pacjenta, adres zamieszkania 
pacjenta, nazwa podmiotu kierującego (oddział, poradnia), data odmówienia świadczenia, przyczyna 
odmówienia świadczenia, podpis z pieczątką osoby  odmawiającej świadczenia. 

3. Wykonawca nie ma prawa pobierać od pacjenta posiadającego ważne skierowanie dodatkowych opłat. 
W szczególnych przypadkach  na życzenie pacjenta mogą być wykonane badania ponad zakres badań 
wynikających w skierowaniu, w takim przypadku różnicę w cenie badania wskazanego w skierowaniu, a 
faktycznie wykonanego pokrywa pacjent. 

§9 
1. Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może domagać 

się od Wykonawcy zapłaty kary umownej  w wysokości 5.000,00 zł 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie:  

a) nieuzasadnionej przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych wynikającej z przyczyn zależnych od 
Wykonawcy wynoszącej dłużej niż 12 godzin - w wysokości 1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki 

b) stwierdzenia, że Wykonawca świadomie przedłożył  niezgodne ze stanem faktycznym informacje i 
dane sprawozdawcze określone w par. 7 ust. 1 umowy (z wyłączeniem oczywistych pomyłek 
pisarskich)  w wysokości  1.000,00 zł, 
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c) nieuzasadnionej odmowy udzielenia świadczenia (par 8 ust. 1 niniejszej umowy) – w wysokości  
dziesięciokrotnej ceny odmówionego świadczenia.  

d) w przypadku wystąpienia okoliczności zawartej w par. 10 pkt. 2 w wysokości 500,00 zł za każde 
badanie 

3. W przypadku nieuregulowania należności w terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek 
ustawowych, jednakże nie może zaprzestać wykonywania usług. 

4. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją powstałej szkody stronom służy prawo do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego. 

5. Wykonawca oświadcza że nie rodzi po stronie Zamawiającego żadnych roszczeń odszkodowawczych z 
tytułu zmiany ilości i rodzaju badań wskazanych załączniku nr 1 w trakcie obowiązywania umowy 

6. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. 

§10 
1. W przypadku wystąpienia okoliczności, gdy dane badanie określone w załączniku nr …. do umowy nie 

będzie wykonane na warunkach określonych niniejszą umową Wykonawca zobowiązuje się wykonać je w 
trybie niezwłocznym u innego podmiotu na swój koszt. 

2. Nie wywiązanie się przez Wykonawcę z pkt. 1 spowoduje, iż Zamawiający skorzysta z usług innego 
podmiotu, a wszelkie z tego tytułu poniesione koszty zostaną pokryte przez Wykonawcę określonego 
niniejszą umową  

§11 
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których powzięły wiadomość 

przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę w rozumieniu przepisów ustawy o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. 2018 r., poz. 419 z późniejszymi zmianami). 

2. Zamawiający i  Wykonawca zobowiązują się  do  zachowania tajemnicy wszelkich informacji 
udostępnionych im w trakcie współpracy przez drugą stronę umowy, a związanych ze wspólnym 
świadczeniem usług na rzecz innych podmiotów gospodarczych lub osób fizycznych i na okoliczność 
wprowadzenia wymogów określonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) strony 
zawierają dodatkową umowę zawartą w załączniku nr 3 do niniejszej umowy. 

3. W przypadku naruszenia postanowienia, o którym mowa w pkt. 1, poszkodowanemu przysługuje prawo 
do odszkodowania na zasadach ogólnych. 

§12 
1. Wykonawca zobowiązuje się, że bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności:  
a) nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy,  
b) nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją 

umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub 
adwokata,  

c) nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją 
niniejszej umowy.  

2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w pkt. 1 Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1.000,00 złotych, w 
każdym przypadku.  

§13 
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, podpisanego 

przez obydwie strony niniejszej umowy pod rygorem nieważności. 
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy, 

niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzania takich zmian 
wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

3. Wprowadzenie zmian określonych w pkt. 2 wymaga uzasadnienia konieczności zmiany i porozumienia 
stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. 

§14 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony  ……………………. (okres 3 lat) 
2. Umowa wygasa, jeżeli: 

a) upłynął termin na który była zawarta,  
b) z dniem zakończenia udzielania świadczeń określonych niniejszą umową 
c) wystąpią okoliczności, za które strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności, a które uniemożliwiają 

dalszą realizację niniejszej umowy 
d) wskutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, w 

wypadku gdy druga strona narusza istotne postanowienia umowy. 
3. Strony postanawiają, iż  Zamawiający może rozwiązać umowę za miesięcznym okresem wypowiedzenia 

a Wykonawca za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia 
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4. Zamawiający zastrzega  sobie  prawo  do rozwiązania   umowy  w trybie natychmiastowym   (bez 
wypowiedzenia) w przypadku nie udokumentowania, w terminie 14 dni od daty podpisania umowy przez 
Wykonawcę   zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy z winy Wykonawcy bez wypowiedzenia w trybie 
natychmiastowym, bez roszczeń ze strony Wykonawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności w 
przypadku gdy 
a) nastąpi  rozwiązanie firmy lub zaprzestanie działalności Wykonawcy 
b) Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług  bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuował 

ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie 
c) jeżeli Wykonawca rażąco narusza postanowienia niniejszej umowy, tj. nie wykonuje usług zgodnie z 

umową lub nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne. 
d) nienależnego pobierania przez Wykonawcę dodatkowych opłat od  pacjentów. 
e) świadomego przekazywania nierzetelnych informacji i danych, 
f) odmowy poddania się kontroli, 
g) zawinionej przerwy w udzielaniu świadczeń ze strony Wykonawcy,  
h) gdy Wykonawca przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez 

zgody Zamawiającego 
i) wynika to z uzasadnionych skarg pacjentów, jeśli związane są one z naruszeniem postanowień 

niniejszej umowy lub przepisów prawa regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych. 
6. Poza przypadkami określonymi w Kodeksie Cywilnym - Zamawiający może odstąpić  od umowy ze 

skutkiem natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W 
takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 
części umowy. 

§15 
1. Spory, mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać 

polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane przez sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Warunkiem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego jest wyczerpanie przez strony 
umowy podjętych, udokumentowanych czynności mediacyjnych. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy o działalności leczniczej z 
dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. 2018, poz. 160 z późn. zm.); ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych z dnia 27.08.2004 r. (Dz. U. 2017, poz. 1938 z późn. zm.) oraz 
Kodeksu cywilnego. 

§16 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po jednym dla 
każdej ze stron. 
 

WYKONAWCA:                                                                                              ZAMAWIAJĄCY: 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 
do umowy z dnia………………. 

 

Cennik badań laboratoryjnych: (w cenie badań uwzględnione jest pobranie materiału do badań) 

L.p. Nazwa badania 
Cena 

jednostko
wa brutto 

Czas badania / Tryb 

normalny cito 

1     

2     

3     

4     

5     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2 
do umowy z dnia………………. 

 

Zbiorcze zestawienie badań diagnostycznych za m-c .......................................... 20.. r. 
 

Nazwa Oddziału L.p. 
Rodzaj wykonanego 

badania 
Ilość Cena Wartość 

      

     

      

      

     

      

RAZEM x x  

 
Do rachunku: nr .........................., z dnia ................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  
do umowy z dnia………………. 

 

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 
 
zawarta w Wągrowcu, dnia ................................. pomiędzy: 
 
Zespołem Opieki Zdrowotnej 62-100 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000053924, NIP: 766-10-15-232, REGON: 000306638, reprezentowanym przez: 
dr Przemysław Bury – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej zwaną dalej Zleceniodawcą lub Administratorem  
a  
…………………………………………………, 
zwaną dalej Zleceniobiorcą lub Podmiotem przetwarzającym 
zwanymi każdą z osobna w dalszej części Umowy „Stroną”, a łącznie „Stronami”. 
_________________________________________________________ 
Zważywszy, że:  

 Zleceniobiorca będzie wykonywał odpłatne świadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na 
rzecz Zleceniodawcy, 

 Zleceniobiorca w ramach usług będzie miał dostęp do danych osobowych pracowników 
Administratora, 

 
Strony niniejszym postanawiają zawrzeć Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych („Umowa”), o 
następującej treści: 
 

§ 1 Oświadczenia Stron 
1. Administrator powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe, które zgromadził zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa i przetwarza w zbiorze danych o nazwie ……… 
2. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie danych 

osobowych powierzonych przez Administratora, w zakresie i celu określonym Umową. 
3. Zleceniobiorca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz że osoby te zostały 
zapoznane z przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiedzialnością za ich 
nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w 
tajemnicy przetwarzanych danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia.  

§ 2 Cel, zakres, miejsce przetwarzania powierzonych danych osobowych 
1. Administrator powierza Zleceniobiorcy przetwarzanie danych osobowych ……… jedynie w celu 

prawidłowego wykonywania usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej na podstawie umowy nr ...... z 
dnia ...... r. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie w celach 
związanych z realizacją umowy wskazanej w ust. 1 i wyłącznie w zakresie, jaki jest niezbędny do 
realizacji tych celów. 

3. Na wniosek Administratora lub osoby, której dane dotyczą, Zleceniobiorca wskaże miejsca, w których 
przetwarza powierzone dane. 

§ 3 Zasady przetwarzania danych osobowych 
1. Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z najwyższą 

starannością zawodową w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego interesów 
Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych. 

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, 
odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie powierzonych do 
przetwarzania danych osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów 
prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

3. Zleceniobiorca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy 
informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa. 

4. Zleceniobiorca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Administratora.  
5. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga 

Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku 
odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw.  

6. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 
Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych).  



numer sprawy: ZP/KO/02/3/2018 strona 18 
 

7. Podmiot przetwarzający po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem zależnie od 
decyzji Administratora usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące 
kopie, chyba że szczególne przepisy prawa nakazują przechowywanie danych osobowych. 

8. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania 
spełnienia obowiązków określonych w niniejszej umowie oraz umożliwia Administratorowi lub audytorowi 
upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do 
nich.  

9. Podmiot przetwarzający nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej 
szczegółowej lub ogólnej pisemnej zgody Administratora. 

§ 4 Odpowiedzialność Stron 
1. Administrator ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów prawa w zakresie przetwarzania i 

ochrony danych osobowych według rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i 
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Powyższe nie wyłącza odpowiedzialności Zleceniobiorcy za przetwarzanie powierzonych danych 
niezgodnie z umową.  

3. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane przetwarzaniem, jeśli nie dopełnił 
obowiązków, które nakłada na niego niniejsza umowa, lub gdy działał poza zgodnymi z prawem 
instrukcjami Administratora lub wbrew tym instrukcjom. 

§ 5 Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. W przypadku gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to również inne przepisy 

dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu 
zawarcia Umowy, jak również akty prawne, które zastąpią wskazane ustawy i rozporządzenia. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
5. Niniejsza umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązuje na czas trwania umowy na 

świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usług z zakresu diagnostyki laboratoryjnej. 
 

………………………………..    ………………………….. 
Zleceniodawca        Zleceniobiorca 
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Rozdział XVII: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy – PROJEKT 

UMOWY. DZIERŻAWA 

 

Numer ZP/KO/02/3/2018-DZ 

Dotyczy  

Załączniki  

D/Realizujący ZP 

Zawarta ……………………….. r.  w Wągrowcu 

___________________________________________________________________ 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest rozstrzygnięcie postępowania konkursowego z dnia 
……………………. , którego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie 
diagnostyki laboratoryjnej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 
2018 poz. 160 z późn. zm.) 

 

§ 1 
Wydzierżawiający oddaje Dzierżawcy do użytkowania pomieszczenia laboratorium,  zwane dalej laboratorium, 
o łącznej powierzchni 122,32 m2 znajdujące się na IV piętrze budynku Szpitala ZOZ Wągrowiec, ul. Kościuszki 
74 w Wągrowcu. 

§ 2 
W związku z dzierżawą laboratorium  Szpitala ZOZ w Wągrowcu Wydzierżawiający zobowiązuje  się  
zapewnić odpłatnie Dzierżawcy świadczenia dodatkowe w postaci: 

a) dopływu wody 
b) centralnego ogrzewania w sezonie grzewczym 
c) energii elektrycznej 
d) linii telefonicznej. 

§ 3 
Strony ustalają, iż z tytułu dzierżawy Dzierżawca będzie płacił Wydzierżawiającemu czynsz dzierżawny oraz 
inne koszty wskazane w załączniku nr 1 do umowy związane z przedmiotem dzierżawy. 

§ 4 
1. Strony postanawiają, że czynsz dzierżawny będzie płatny na podstawie faktury wystawionej przez 

Wydzierżawiającego na koniec każdego miesiąca w terminie 7 dni od daty jej wystawienia na wskazane 
przez Wydzierżawiającego konto bankowe lub w kasie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu. 

2. Zobowiązania z tytułu zużycia  mediów zostaną rozliczone na podstawie faktur  wystawionych przez 
Wydzierżawiającego po otrzymaniu rachunków wystawionych przez dostawców w/w mediów  z terminem 
płatności do 14 dni. 

3. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur określonych w pkt. 1 i 2 Wykonawca zapłaci odsetki ustawowe. 
4. Częstotliwość wystawienia faktur za zużycie mediów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy 

uzależniona będzie  od zbiorczych odczytów przeprowadzanych dla ZOZ w Wągrowcu. 
5. Kwota podatku od nieruchomości zostanie rozłożona w równych ratach i doliczona do comiesięcznych 

faktur określonych w pkt. 2. 

§ 5 
1. Wydzierżawiający gwarantuje niezmienność stawek określonych w par 4 pkt. 1  przez okres pierwsze 3 

miesiące obowiązywania umowy za wyjątkiem  nadzwyczajnej zmiany stosunków powodującej, że 

pomiędzy: 

………………………………………………………………………………………………,reprezentowanym przez: : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ 

a Zespołem Opieki Zdrowotnej 62-100 w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, wpisanym do Krajowego Rejestru  
Sądowego pod numerem 0000053924, NIP: 766-10-15-232, REGON: 000306638, reprezentowanym przez: 

dr Przemysław Bury – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej 

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM 
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spełnianie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami lub groziłoby, co najmniej jednej 
ze stron rażącą stratą, a czego strony nie mogły przewidzieć przy zawarciu umowy – w przypadku 
nadzwyczajnej zmiany stosunków takiej jak znaczny wzrost cen surowców nośników energii, itp.  

2. Wydzierżawiający po upływie pierwszych 3 miesięcy obowiązywania umowy, to jest od dnia ………….. r. 
zastrzega sobie prawo do  podwyżki stawiki czynszu dzierżawnego. 

3. Wydzierżawiający po upływie pierwszych 3 miesięcy obowiązywania umowy, to jest od dnia ……. r. 
zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości innych opłat w tym mediów w skazanych w załączniku nr 1 
do umowy w sytuacji zmiany wysokości opłat przez dostawcę tych mediów, przedstawiając Wykonawcy 
potwierdzenie zmiany stawek przez dostawców mediów.  

4. Podniesienie czynszu dzierżawnego oraz innych opłat może nastąpić po uprzednim zawiadomieniu 
Dzierżawcy na 14 dni naprzód przed planowaną podwyżką. 

§ 6 
1. Dzierżawca będzie korzystał z przedmiotu dzierżawy zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z  

zasadami prawidłowej gospodarki i całkowicie na własny koszt. 
2. Dzierżawca zobowiązuje się do korzystania z przedmiotu dzierżawy w sposób odpowiadający jego 

właściwościom i przeznaczeniu. 
3. Dzierżawca zobowiązany jest wykorzystywać pomieszczenia zgodnie z niniejszą umową i nie może bez 

zgody Wydzierżawiającego oddawać przedmiotu dzierżawy w poddzierżawę, dzierżawę, użyczenie lub do 
bezpłatnego używania osobie trzeciej. 

4. Dzierżawcy nie wolno bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego korzystać z przedmiotu dzierżawy na 
własny użytek, tj. wykonywać dodatkowych usług ponad te, które są świadczone dla Wydzierżawiającego 
w ramach diagnostyki laboratoryjnej 

5. Wszelkie zmiany konstrukcyjne i budowlane dotyczące przedmiotu dzierżawy wykonywane będą za 
porozumieniem stron. 

6. Dzierżawca zobowiązany jest utrzymywać pomieszczenia w należytym porządku i stanie higienicznym, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.  

7. Wydzierżawiający w sytuacji wyższej konieczności, tj. przebudowa, remont, modernizacja budynku 
Szpitala ZOZ Wągrowiec - zastrzega sobie prawo do zmiany pomieszczeń będące przedmiotem 
dzierżawy i przekazania innych  pomieszczeń do użytku Dzierżawcy w trakcie obowiązywania umowy.  

8. W sytuacji opisanej w pkt. 7 Wydzierżawiający gwarantuje niezakłócony proces pracy laboratorium 

§ 7 
Po zakończeniu dzierżawy Dzierżawca zwróci Wydzierżawiającemu przedmiot dzierżawy w stanie 
niepogorszonym - poza normalnym stopniem zużycia wynikającym z prawidłowej eksploatacji. 

§ 8 
1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na czas określony tj. na okres od dnia………………… do dnia 

…………….. (3 lata)  
2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy, bez zachowania okresu 

wypowiedzenia, jeżeli dzierżawca zalega z zapłatą czynszu  dzierżawnego za 2 pełne okresy płatności 
lub dopuszcza się naruszeń innych istotnych postanowień umowy lub  wykonuje usługi na własny użytek 
bez uzyskania wcześniejszej zgody Wydzierżawiającego 

3. Umowa dzierżawy wygasa automatycznie w przypadku rozwiązania umowy o świadczenie usług w 
zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz jeśli Wydzierżawiający zaprzestanie lub ograniczy udzielanie 
świadczeń zdrowotnych wobec pacjentów Wydzierżawiającego. 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu. 
2. Spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd miejsca 

położenia dzierżawionej nieruchomości. 
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, a dotyczących jej przedmiotu, 

zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 

§ 10 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

  DZIERŻAWCA        WYDZIERŻAWIAJĄCY   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



numer sprawy: ZP/KO/02/3/2018 strona 21 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1.1 

do SIWK 

Przedmiot zamówienia: 
1. Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych  w miejscu (tj. pomieszczenia laboratorium 

Szpitala ZOZ Wągrowiec) dla pacjentów posiadających skierowanie od lekarza, leczonych w 
oddziałach Szpitala ZOZ w Wągrowcu oraz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Zakładu 
Opiekuńczo Leczniczego, Poradni: Chirurgicznej, Położniczo-Ginekologicznej, Poradni Medycyny 
Pracy 

2. Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych  dla pacjentów  bez ważnego skierowania – 
odpłatnie 

3. Kod przedmiotu zamówienia wg klasyfikacji CPV :85.14.50.00-7 Usługi świadczone przez laboratoria 
medyczne 

4. Wszystkie badania muszą być wykonane z godnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną i spełniać 
wymagania Ustawy o z 27 lipca 2001 roku Diagnostyce Laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245 z 
późn. zm.)  

5. Wyniki badań muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości 
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych z 23 marca 2006 r. (Dz. U. 2016 
poz. 1665 z późń. zm) 

6. Zamawiający wymaga autoryzacji wyniku przez uprawnionego diagnostę laboratoryjnego (pieczątka 
imienna wymagana na oryginale wyniku). 

7. Świadczenia o których mowa w pkt. 1, realizowane będą w pomieszczeniach mieszczących się w 
budynku Szpitala ZOZ Wągrowcu przy ul. Kościuszki 74 w systemie 24 godzinnym (całodobowo) przy 
wykorzystaniu sprzętu i aparatury Wykonawcy 

8. Świadczenia zlecane przez Zamawiającego będą w ilościach uzależnionych od jego aktualnych potrzeb 
9. Termin realizacji zamówienia: 3 lata 

 

Opis przedmiot zamówienia: 
1. pobieranie krwi (materiału do badań) na oddziałach szpitalnych i wykonywanie badań laboratoryjnych 
2. opracowywanie wyników, przekazywanie na oddziały szpitalne oraz sporządzanie sprawozdań 

comiesięcznych 
3. zgłaszania dodatnich wyników w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych do 

odpowiedniego inspektoratu sanitarnego 
4. prowadzenie dokumentacji medycznej i sprawozdawczej na zasadach określonych w obowiązujących 

przepisach 
 

Wymagania 
1. Warunek konieczny- dzierżawa pomieszczeń Laboratorium Szpitala ZOZ w Wągrowcu za stawkę 

określoną w umowie dzierżawy wraz z prowadzeniem punktu pobrań badan mikrobiologicznych 
2. Dyspozycyjność - praca laboratorium w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu / rok  (24 

godz./dobę) 
3. Wykonawca winien posiadać aparaturę i sprzęt medyczny zgodny z wymogami przewidzianymi 

przepisami prawa pozwalający na realizację pełnego zakresu świadczeń objętych ofertą,   
gwarantujący skuteczną diagnostykę, 

4. Pobieranie materiału do badań i wykonywanie badań na terenie Zakładów Leczniczych Zamawiającego 
przez pracowników Wykonawcy. 

5. Badania ujęte w załączniku nr 2.1 do SIWK zlecone z oddziałów szpitala oraz poradni Zamawiającego 
będą wykonywane w czasie nie dłuższym jak wynika  załącznik nr 2.1 do SIWK. 

6. Badania Wykonawca zobowiązuje się wykonywać niezwłocznie, przez co strony rozumieją 
wykonywanie badań bez uzasadnionej zwłoki, w normalnym toku czynności, 

7. Wykonawca winien dysponować sprzętem i aparaturą pozwalającą na wykonywanie wszystkich badań 
będących przedmiotem postępowania  konkursowego 

8. Świadczenia będące przedmiotem postępowania konkursowego mają być udzielane przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, spełniające wymagania przewidziane przez NFZ 
obowiązujące przepisy prawa.  

9. Personel (kwalifikacje, doświadczenie) 
  Kierownik laboratorium z II stopniem specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej i z wpisem na listę 

Izby Diagnostów. Praktyka minimum 3 lata w samodzielnym prowadzeniu laboratorium w 
warunkach szpitalnych, kontakt z materiałami i przypadkami klinicznymi, patologicznymi – min. 1 
osoba 

 Diagności laboratoryjni i technicy analityki medycznej z aktualnymi uprawnieniami 
serologicznymi. Praktyka min. 2 lata w laboratorium w warunkach szpitalnych, kontakt z 
materiałami i przypadkami klinicznymi, patologicznymi – min. 3 osoby 
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Kalkulacja ceny 
1. Cena badania to całkowity koszt od momentu pobrania materiału do badań do uzyskania końcowego 

wyniku, tj: pobranie, sprzęt jednorazowy, metoda badawcza, wynik wraz z opisem, dokumentacja, 
utylizacja materiału i sprzętu 

2. Przykładowe koszty Wykonawcy jakie należy uwzględnić w związku z świadczeniem usług i dzierżawą 
pomieszczeń: 
a) comiesięczny czynsz dzierżawny oraz podatek od nieruchomości 
b) koszty zużycia wody, energii elektrycznej i ogrzewania 
c) ewentualna prace modernizacyjne pomieszczeń dostosowujące do wymogów sanitarnych i 

epidemiologicznych (wymagana wizja lokalna) 
d) pensje pracownicze i jej pochodne jak ZUS , podatek od osób fizycznych, naprawa sprzętu 

laboratoryjnego 
e) zakup sprzętu oraz odczynników laboratoryjnych i środków do pobierania krwi 
f) środki czystości i dezynfekcyjne do powierzchni stałych 
g) przeglądy techniczne aparatury pomiarowej (1x do roku) 
h) szkolenia, kursy serologiczne , kontrole wewnątrz i zewnątrz laboratoryjne ftp. 
i) prowadzenie całodobowego punktu pobrań mikrobiologicznych 
j) całkowite wyposażenie laboratorium np. meble laboratoryjne 
k) ubezpieczenie obowiązkowe OC 

 

Dzierżawa pomieszczeń – prognozowane opłaty wg stanu na dzień 01.04.2018 r. 
1. Laboratorium, powierzchnia: 122,32 m2 x 11,00 zł/m2 (wg. stawek ZOZ Wągrowiec) 
2. Media: 

a) zimna woda – 3,40 zł / m3 
b) odprowadzanie ścieków  - 6,64 zł / m3 
c) energia cieplna – 8,45 zł / m3 
d) ciepła woda – 20,00 zł / m3 
e) energia elektryczna  – 0,58 zł / 1kWh 
f) nieczystości stałe – 15,99 zł / m3 
g) utrzymanie, konserwacja sieci telefonicznej: 10 zł / mc 
h) rozmowy telefoniczne – odrębny rachunek na podstawie wydruku 

3. Podatek od nieruchomości opłaca Dzierżawca wg stawek obowiązujących na terenie miasta Wągrowca 
(źródło: http://bip.wokiss.pl/wagrowiec/) 
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CZĘŚĆ II  -  FORMULARZ OFERTY I ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK NR 2.1 
 
 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 
 

Przedmiot zamówienia 
Świadczenie usług w zakresie badań laboratoryjnych wraz z dzierżawą pomieszczeń 

dla SPZOZ w Wągrowcu 

Klasyfikacja CPV 85.14.50.00-7 usługi świadczone przez laboratoria medyczne 

Części zamówienia nie 

Tryb postępowania konkurs ofert 

Publikacja www.szpitalwagrowiec.pl 

Podstawa 
ustawa o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm.); 
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 
27.08.2004 r. (Dz. U. 2017  poz. 1938 z późn. zm.) 

Numer sprawy ZP/KO/02/3/2018 

Osoba odpowiedzialna Krzysztof Woźniak (tel/fax 067-2681527); zampub@szpitalwagrowiec.pl 

Wypełnia Wykonawca 

Nazwa Wykonawcy 

 

 

 

Zarejestrowana 
siedziba, adres 

 

 

 

NIP / REGON   

Telefon/fax   

Osoba upoważniona 
do kontaktów z 
Zamawiającym  

dot. zamówienia: 

Imię i  nazwisko:  

telefon/fax:  

e-mail:  

Oferta sporządzona, 
zawiera 

Miejscowość: 

Data: 

Numeracja: od ……….……… do ………….……. 

 

 

 

 

 

 

OFERTA 
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OFERTA CENOWA 

 Wartość ogółem brutto 

Razem (suma 
wszystkich pozycji z 

załącznika nr 2.2) 
 

 

UWAGI (cena): 

 
a) Rodzaj badań jest związany z dotychczasową działalnością Zamawiającego i  uzależniony od wykonywanych 

procedur medycznych i może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy – rodzaj badań stanowi składnik 
umowy 

b) Szacunkowa ilość badań możliwych do zrealizowania w ciągu 36 miesięcy, ma charakter  informacyjny i służy 
wyłącznie do obliczenia cen ofert proponowanych przez Wykonawców i wyborowi najkorzystniejszej oferty  (ilość 
badań oparta jest  na przewidywaniach związanych z dotychczasową działalnością Zamawiającego i jako taka 
może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy), szacunkowa ilość nie wchodzi jako składnik umowy i nie 
może być przedmiotem  sporu  

c) Cena badania to całkowity koszt od momentu pobrania materiału do uzyskania końcowego wyniku. Cena nie ulega 
zmianie przez okres ważności oferty (związania ) i umowy – cena jednostkowa stanowi składnik umowy 

d) Łączna wartość oferty ma charakter informacyjny i służy wyłącznie porównaniu cen ofert proponowanych przez 
Wykonawców i wyborowi najkorzystniejszej oferty, kwota ta  nie wchodzi w składnik umowy i nie może być 
przedmiotem sporu 

 

Wymagania / Oświadczenia / Dokumenty: 
 

l.p. Warunek / Oświadczenie / Dokumenty 

Wpisać 
odpowiednio: 

TAK / NIE /  
lub zgodnie z 

Rozdz. IV.2 SIWK 

1 

oświadczamy, że na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 
2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) 

UTAJNIAMY informacje zawarte w naszej ofercie, które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa, w zakresie: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………... 

 

2 W związku z utajnieniem dokumentów w pkt. 1) oświadczamy, że: 

a) 
wymienione wyżej informacje zostały w naszej firmie objęte ochroną jako informacje 
nieujawnione, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa 

 

b) 
informacje te nie były nigdzie jawnie publikowane, nie stanowiły one części materiałów 
promocyjnych i podobnych, ani nie zapoznawano z nimi innych jednostek gospodarczych i 
administracyjnych w trybie jawnym, 

 

c) zastrzeżenie niejawności informacji w pkt. 1) jest nadal ważne 
 

3 

Oświadczamy, że 
3.1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności leczniczej lub 

czynności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 160 z późn. zm) 

3.2. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia pozwalającym na wykonywanie badań będących 
przedmiotem zamówienia 

3.3. posiadamy co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji świadczeń objętych 
niniejszym postępowaniem dla pacjentów hospitalizowanych w zamkniętym systemie 
lecznictwa 

3.4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację 
zamówienia 

 

4 
uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 
warunków konkursu, tj. przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert 

 



numer sprawy: ZP/KO/02/3/2018 podpis wykonawcy / upełnomocnionego przedstawiciela 
 strona 3 
 

5 
oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacją istotnych warunków konkursu wraz 
z załącznikami  oraz opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

6 wyrażamy zgodę na realizację umowy przez okres 36-ciu miesięcy 
 

7 
oświadczamy że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia oraz że 
zaoferowane ceny jednostkowe na przedmiot zamówienia nie ulegną zmianie przez cały 
okres trwania umowy 

 

8 
oświadczamy, iż w przypadku wybrania Naszej oferty będziemy gotowi do poddania się 
kontroli przez Narodowy Funduszu Zdrowia w zakresie objętym niniejszym postępowaniem 

 

9 

oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji istotnych warunków konkursu wzory umów wraz z 
załącznikami zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania 
Naszej oferty do zawarcia umów na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego.  

 

10 

oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 
warunków konkursu oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 
spełnianie tych warunków.  

 

11 
oświadczamy, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy się postępowanie 
upadłościowe. 

 

12 

oświadczamy , że posiadane przez Nas środki techniczne pozwalają na wykonanie 
zleconych badań zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami Rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie standardów jakości dla medycznych laboratoriów 
diagnostycznych i mikrobiologicznych z 23 marca 2006 r. (Dz. U. 2016, poz. 1665 z poźn. 
zm) 

 

13 
oświadczamy że wykonywane badania spełniać będą wymagania ustawy o Diagnostyce 
Laboratoryjnej z 27.07.2001 r. diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2245 z późn. 
Zm.) 

 

14 
zobowiązujemy się do zachowania  wszelkich informacji udostępnionych w trakcie realizacji 
umowy, w tym poufności danych pacjentów w systemie informatycznym 

 

Dokumenty wspólne dla wszystkich wykonawców 

15 wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2.1 do SIWZ 
 

16 
formularz cenowy na podstawie – załącznik nr 2.2 do SIWK (wersja papierowa oraz wersja 
elektroniczna [zapis danych w formacie XLS] 

 

17 

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informację o braku 
przynależności do grupy kapitałowej, o treści określonej – załącznik nr 2.3 do SIWZ (w wersji 
elektronicznej na adres: zampub@szpitalwagrowiec.pl w terminie 3 dni od zamieszczenia 
informacji na stronie internetowej Zmawiającego o uczestnikach postępowania) 

 

18 
wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń -  załączyć, kopię 
dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania świadczeń 
zdrowotnych – załącznik nr 2.4 do SIWK 

 

19 

doświadczenie zawodowe -  wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z 
podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców – załącznik nr 2.5 do SIWK 

 

20 
aktualny na dzień składania ofert wpis Laboratorium do ewidencji Krajowej Izby Diagnostów 
Laboratoryjnych zgodnie z ustawą z 27.07.2001 r. diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 2016 
r. poz. 2245 z późn. Zm.) 

 

21 
decyzja o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą albo wypis z 
takiego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert 

 

22 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 

mailto:zampub@szpitalwagrowiec.pl
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23 

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 

24 

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

 

25 

opłacona polisa potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia  w zakresie wynikającym z 
art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej(Dz. U. 
2018 poz. 160) oraz zobowiązanie do wykupienia polisy OC w zakresie prowadzonej 
działalności gospodarczej na cały okres obowiązywania umowy na wszystkie ryzyka z tytułu 
szkód na osobie i mieniu, niezależnie od liczby szkód wynikających z jednego zdarzenia 

 

26 
pełnomocnictwo - tylko w przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez 
umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać 
stosowne upoważnienie. 

 

27 

w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy PZP - przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.  

 

Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 

28 
umowa spółki cywilnej  lub uchwała Wspólników lub udziałowców spółki w sprawie 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego  

 

29 umowa konsorcjum  

Podwykonawcy 

30 Zamówienie zrealizujemy sami  

31 Przy udziale podwykonawców w n/w zakresie (wymienić):   

a)   

b)   

Inne dokumenty: 

32 inne:  

33 inne:  
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ZAŁĄCZNIK NR 2.3 

 
.......................................................   
            Pieczęć Wykonawcy 

 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEZNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Nazwa Firmy 
 

 

Zarejestrowana siedziba, 
adres 

 

 

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do składania 

oświadczeń woli 
 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Świadczenie usług w zakresie badań 

laboratoryjnych dla SPZOZ w Wągrowcu”, oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2016, poz. 229), z podmiotami:  

…………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Wskazujemy, iż istniejące miedzy nami powiązania nie prowadza do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy 

Wykonawcami w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia, ponieważ: ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…..…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

___________________________________________________________________ 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na: „Świadczenie usług w zakresie badań 

laboratoryjnych dla SPZOZ w Wągrowcu”, oświadczamy, że nie należymy do tej samej grupy kapitałowej, w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2016, poz. 229). 

 

Wpisać nie dotyczy, jeżeli zapis nie ma zastosowania  

 

...................................................................................... 
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ZAŁĄCZNIK NR 2.4 

Rozdział II, pkt. 2.2.) SIWK  - WYKAZ PERSONELU, DOŚWIADCZENIE 
 

L.p. Imię i nazwisko Posiadane dyplomy/specjalizacje/kwalifikacje 1) 
(załączono odpis) 

TAK/NIE 
Nazwa jednostki 

Staż zawodowy 

w latach od -  do 

 

1 
 

    

    

    

 

2 
 

    

    

    

 

3 
 

    

    

    

4  

    

    

    

 

5 
 

    

    

    

 

1) w załączeniu kserokopia posiadanych kwalifikacji poświadczonych za zgodność z oryginałem dla każdej wymienionej osoby w wykazie (Rozdział III, pkt. 1.4 SIWK)  
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ZAŁĄCZNIK NR 2.5 

Rozdział II, pkt. 2.3) SIWK - DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 

 
1)  załączyć dokumenty (np. referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty) potwierdzające, że usługi są należycie wykonane (Rozdział III, pkt. 1.5 
SIWK)   

 

 

 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia 
(rodzaj usług) 1)  

Całkowita wartość badań 
 za które Wykonawca 
odpowiada (rocznie) 

Okres obowiązywania  
umowy od - do 

Zamawiający i  
miejsce 

1 2 3 5 
    

    

    

    

    

    

    


