WARUNKI KONKURSU
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie badań laboratoryjnych
na rzecz pacjentów
Samodzielnego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Białym Dunajcu
ul. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec
1. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy art. 26 i 27 ustawy o działalności
leczniczej. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 711 ze zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. 2021 poz. 1285 ze zm.).
2. Do konkursu mogą przystąpić odpowiednie podmioty wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu ustawy
o działalności leczniczej.
ROZDZIAŁ I.
PRZEDMIOT i WARUNKI KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu jest zlecenie udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych
(CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne), określonych w Załączniku nr 2 do
niniejszych warunków konkursu.
2. Obszar terytorialny, dla którego jest przeprowadzane postępowanie w sprawie zawarcia umów ze
świadczeniodawcami: powiat nowotarski i tatrzański.
3. O zamówienie mogą się ubiegać podmioty lecznicze, których rodzaj działalności leczniczej lub zakres
świadczeń zdrowotnych, zgodnie z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą,
odpowiada przedmiotowi konkursu.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej oraz do
przesyłania wyników drogą elektroniczną, w formacie obsługiwanym przez oprogramowanie Zamawiającego
(mMedica), zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Koszty związane
z dostosowaniem systemu informatycznego wykonawcy do możliwości przesyłania wyników w ww. formacie
ponosi wykonawca. Dostarczenie wyników w formie pisemnej będzie się odbywało w terminie kolejnego
odbioru materiału do badań. Powyższe musi być zgodne z Polską Implementacją Krajową HL7 CDA.
5. Wykonawca ma obowiązek odbioru materiału do badań z punktu pobrań zlokalizowanego w siedzibie
Organizatora konkursu trzy razy w tygodniu (wtorek, środa, czwartek) między godz. 9.30 a 10.30.
6. Zakres świadczenia obejmuje również pobieranie materiału przez wykonawcę we własnym punkcie pobrań.
Placówka wykonawcy, w której będą udzielane świadczenia zdrowotne nie może znajdować się w odległości
większej niż 30 km od siedziby Zamawiającego.
7. Warunki udzielania świadczeń oraz inne sprawy nieopisane w niniejszych Warunkach konkursu będą
zawarte w umowie, której projekt stanowi załącznik nr 4.
ROZDZIAŁ II
WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty bądź ich potwierdzone za zgodność kopie:
1.1 Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Warunków konkursu;
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1.2 Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 2 do Warunków konkursu;
1.3 Wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób, które będą udzielać świadczeń zdrowotnych,
w szczególności dotyczących kierownika laboratoriom, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do
Warunków konkursu oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierownika laboratorium;
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia z 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim
powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne, od dnia 1 stycznia 2013 r. kierownikiem
laboratorium może być osoba, która posiada tytuł specjalisty zgodny z profilem laboratorium.
1.4 Zaświadczenie

o

wpisie

do

Ewidencji

Działalności

Gospodarczej

albo

aktualny

odpis

z Krajowego Rejestru Sądowego podmiotu, który utworzył podmiot leczniczy, poświadczające, że oferent jest
uprawniony do występowania w obrocie prawnym, udzielając świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie
objętym przedmiotem konkursu. Z dokumentów tych ma wynikać także, że osoby podpisujące ofertę lub
udzielające pełnomocnictw są upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta lub link do
dokumentu dostępnego on-line;
1.5 Aktualny wypis z Rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub link do dokumentu dostępnego
on-line;
1.6 Certyfikaty poświadczające udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości krajowej i zagranicznej;
1.7 Oświadczenie dot. kompleksowości oferowanej usługi medycznej, zgodnie ze wzorem stanowiącym
Załącznik nr 4 do niniejszych Warunków konkursu – o ile dotyczy.
2. W przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta
zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem
odrzucenia oferty.
Uwaga:
•

potwierdzenia kserokopii dokumentów dokonuje Oferent lub osoba upoważniona do składania
oświadczeń woli w imieniu Oferenta;

•

zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych określony we wpisie do właściwego rejestru musi
odpowiadać zakresowi objętemu konkursem.
ROZDZIAŁ III
CZAS, NA KTÓRY ZOSTANIE ZAWARTA UMOWA

Umowa zostanie zawarta na czas określony 36 miesięcy.
ROZDZIAŁ IV
OFERTA CENOWA
1.

Cena przedmiotu zamówienia winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i jest ceną brutto. Zaoferowana
cena będzie obowiązywać przez cały czas trwania umowy.

2.

Cenę należy podać na formularzu ofertowym, określonym w Załączniku Nr 1 i 2 do niniejszych warunków
konkursu.
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ROZDZIAŁ V.
KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY
1.

Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na udzielanie świadczeń w oparciu o

następujące kryteria:
1.1 Cena: 50 % znaczenia
Sposób dokonania oceny odbędzie się wg wzoru:
WC = (Cmin : Cb) x 70
WC – wartość punktowa ceny brutto
Cmin – cena najniższa
Cb – cena badanej oferty
1.2 Jakość: 20%
Liczba zaświadczeń i certyfikatów za 2021 rok poświadczających udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości
krajowej i zagranicznej. Za każdy dokument potwierdzający pomyślny wynik kontroli w zakresie badań objętych
niniejszym postępowaniem oferent otrzyma 1 pkt. W kryterium otrzymać można maksymalnie 20 punktów.
1.3 Kompleksowość: 5%
Za posiadanie w strukturze organizacyjnej pracowni diagnostycznych w których wykonuje się usługi objęte
konkursem z potwierdzonych wpisem w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz
oświadczeniem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszych Warunków konkursu, oferent otrzyma 5 pkt.
1.4 Dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej: 25%
Kryterium to oceniane będzie poprzez:
a) liczbę dni i godzin pracy w harmonogramie pracy (dostępne dla pacjenta). Ocena dokonana
zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
WD= (Db : Dmax) x 10
WD – ocena punktowa dostępności
Db – liczba godzin pracy w ciągu tygodnia (pon.-niedz.) w ofercie badanej
Dmax – największa liczba godzin pracy w ciągu tygodnia (pon.-niedz.)
b) Lokalizację placówki wykonawcy:
• lokalizacja placówki (punktu pobrań) wykonawcy w odległości do 15 kilometrów od siedziby Organizatora
Konkursu: 15 pkt;
• lokalizacja placówki (punktu pobrań) wykonawcy w odległości od 15 do 25 kilometrów od siedziby
Organizatora Konkursu: 5 pkt;
•

lokalizacja placówki (punktu pobrań) wykonawcy w odległości powyżej 25 kilometrów od siedziby
Organizatora Konkursu: 0 pkt.

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA LOKALIZCJI POWYŻEJ 30 KILOMETRÓW OD SIEDZIBY
ORGANIZATORA KONKURSU (oferta odrzucona).
UWAGA: obliczenie odległości odbędzie się w oparciu o program Mapy Google (http://maps.google.pl/).
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Odległość wyznaczona zostanie od siedziby Organizatora Konkursu do siedziby (laboratorium) wykonawcy (tryb
podróży: samochód).
2. Przy ocenie ofert obowiązuje zasada 1punkt = 1% oceny.
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
ROZDZIAŁ VI.
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferty składa się w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wraz z adnotacją
„Konkurs ofert na świadczenia medyczne w zakresie badań laboratoryjnych”
2. Oferty należy składać w siedzibie Samodzielnym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białym Dunajcu, ul.
3. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec, w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2022 r. do godz. 10.00
ROZDZIAŁ VII.
PRZEBIEG KONKURSU
1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Samodzielnym Gminnym Ośrodku Zdrowia w Białym Dunajcu, ul.
2.

Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec, w administracji, w dniu 02.03.2022 r. o godz. 10.30.

3. Konkurs przeprowadza Komisja powołana Decyzją Kierownika SGZOZ.
4. Otwarcie kopert z ofertami dokonane zostanie w obecności wszystkich przybyłych Oferentów, którzy
będą mogli uczestniczyć w części jawnej konkursu.
5. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie ogłoszone w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert, z zastrzeżeniem
pkt. IX.3 niniejszych warunków. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie opublikowanie na stronie
internetowej Organizatora: http://www.przychodniabialydunajec.pl/index.php/przetargi
6. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadomi Oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku emailem oraz na piśmie.
7. Odrzuca się ofertę :
•

złożoną po terminie ,

•

zawierającą nieprawdziwe informacje,

•

jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczeń,

•

jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

•

jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

•

jeżeli oferent złożył ofertę alternatywną,

•

jeżeli oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz
w szczegółowych warunkach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

•

złożoną przez oferenta, z którym w okresie 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania, została
rozwiązana przez Zamawiającego umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub
rodzaju odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia, bez zachowania okresu wypowiedzenia
z przyczyn leżących po stronie oferenta.

8. Unieważnia się postępowanie gdy:
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•

nie wpłynęła żadna oferta bądź wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,

•

odrzucono wszystkie oferty,

•

kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie
świadczeń,

•

nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie
umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
ROZDZIAŁ VIII.
ZAWARCIE UMOWY

1. Kierownik SGOZ zawiera umowę na udzielanie świadczeń zdrowotnych zgodną z wybraną przez
komisję konkursową najkorzystniejszą ofertą nie wcześniej niż przed upływem terminu na wniesienie
odwołania.
ROZDZIAŁ IX.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie 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.
2. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu na składanie ofert.
3. Zastrzega się prawo odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert oraz rozstrzygnięcia
konkursu.
4. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć
do Komisji konkursowej umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania
zaskarżonej czynności.
5. Komisja konkursowa rozpatruje protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej
odpowiedzi składającemu protest. Protest wniesiony po terminie nie podlega rozpoznaniu.
6. W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu, oferent może wnieść do Kierownika
SGOZ w Białym Dunajcu odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
7. Kierownik SGOZ w Białym Dunajcu rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania.
Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy do czasu jego rozpatrzenia. Odwołanie wniesione
po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
8. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
Zamawiający informuje, że:
a.

administratorem danych osobowych wykonawców jest Samodzielny Gminny Ośrodek Zdrowia
w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 201, 34-425 Biały Dunajec,
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b.

dane osobowe wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
z związanym z prowadzonym postępowaniem,

c.

odbiorcami danych osobowych wykonawców będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o zapisy ustawy o działalności leczniczej. (t.j. Dz.
U Dz.U. 2021 poz. 711 ze zm.), ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych ( t.j. Dz.U. 2018 poz. 1510 ze zm.) oraz ustawy o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1285 ze zm.),

d.

dane osobowe będą przechowywane przez cały okres udzielania świadczeń,

e.

obowiązek podania przez wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest
wymogiem wynikającym z ustawy o działalności leczniczej. (t.j. Dz. U. 2018 poz. 2190 ze zm.) oraz
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j. Dz.U. 2018
poz. 1510 ze zm.).

f.

w odniesieniu do danych osobowych wykonawców decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

g.

Wykonawcy posiadają:

• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Oferenta narusza przepisy RODO;
h.

Wykonawcom nie przysługuje:
• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
• na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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