
O G Ł O S Z E N I E  O  K O N K U R S I E  O F E R T  
 

ŚWIADCZENIE USŁUG DIAGNOSTYCZNYCH W ZAKRESIE  
BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH I CYTOLOGICZNYCH 

 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec, woj. wielkopolskie, 
tel. 067 2685078, faks 067 2685077. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalwagrowiec.pl 
RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Świadczenie usług diagnostycznych w zakresie 
badań mikrobiologicznych i cytologicznych 
Numer sprawy: ZP/KO/03/6/2018 
Rodzaj zamówienia: usługi 
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.) 
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA: 3 lata od daty podpisania umowy 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:  
 
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) 

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.) 
 minimum jeden specjalista z zakresu morfologii, studia wyższe, praktyka minimum 3 lata 
 minimum jeden specjalista z cytomorfologii medycznej lub specjalista patomorfologii, studia 

wyższe, praktyka minimum 3 lata 
2.3. posiadają co najmniej 3 letnie doświadczenie w realizacji świadczeń objętych niniejszym 

postępowaniem 
 wymagane wykonywanie minimum 15.000 posiewów rocznie, w tym 5.000 z zakresu cytologii 

i 10.000 z zakresu mikrobiologii 
2.4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, tj. 

posiadają ubezpieczenie 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 

 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
 
1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 



1.1. Rozdział II, pkt. 2.1 - 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. Rozdział II, pkt. 2.2 - wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających świadczeń -  
załączyć, kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania 
świadczeń zdrowotnych – załącznik nr 2.3 do SIWK 

1.3. Rozdział II, pkt. 2.3 - 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 2.4 do SIWK 

1.4. Rozdział II, pkt. 2.4 - 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 

 
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 
 

3. Udział w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego  
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 komplet 
dokumentów, 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 2.2 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. 

 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Konkurs Ofert 
 
KRYTERIA OCENY OFERT: Cena – 100% 
 
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków konkursu: 
www.szpitalwagrowiec.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków konkursu można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej, 62-
100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74 (pok. nr 11). 
 
Termin składania ofert konkursowych: 24.07.2018 godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki 
Zdrowotnej, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 74 (sekretariat, pok. nr 8). 
 
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
_________________________ 
Wągrowiec, 18.07.2018 r. 
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