SZCZEGÓ OWE WARUNKI KONKURSU OFERT
WIADCZENIA ZDROWOTNEGO

pn.
„Us uga bada w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz
us ugi medycznej w zakresie zada zespo u kontroli zaka
szpitalnych”
dla Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w Sul cinie

nr sprawy: ZP/PU/01/19

SUL CIN 12.08.2019r.

1.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ CEGO
Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej
ul. Witosa 7
69-200 Sul cin
REGON 000300736, NIP: 927-16-78-291
strona internetowa: www.szpital-sulecin.pl , e-mail: zozsul@mp.pl
Godziny urz dowania: poniedzia ek - pi tek 7:25 – 15:00
tel./ fax. 95 755 21 57.

2.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Post powanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert na udzielenie wiadcze zdrowotnych na us ug
bada z zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz us uga medyczna w zakresie zada zespo u kontroli
zaka
szpitalnych” dla Szpitala Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w Sul cinie
zgodnie z:
- Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r., o dzia alno ci leczniczej.
- Ustawa z dnia 27 lipca 2001r., o diagnostyce laboratoryjnej.
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r., o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków
publicznych.
Post powanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZP/PU/01/19.
Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiaj cym powinni powo ywa si na ten znak sprawy.

3.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.

Przedmiotem zamówienia s us ugi bada w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz us ugi
medycznej w zakresie zada zespo u kontroli zaka
szpitalnych wykonywane na potrzeby
Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej w Sul cinie.
Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowa ilo zawarta jest w dodatku nr 2 do
SWKO (za cznik nr 1 do oferty), b cym integraln cz ci Szczegó owych Warunków Konkursu
Ofert Zamówienia (dalej: swko).

2.

Wymagania dotycz ce przedmiotu zamówienia.

2.1. W Za czniku nr 1 do oferty (dodatek 2 do swko) Wykonawca zobowi zany jest poda nast puj ce
dane:
cen jednostkow netto
warto netto
obowi zuj
stawk podatku VAT
warto brutto
maksymalny termin dostarczenia Zamawiaj cemu wyniku laboratoryjnego w wersji pisemnej
materia do bada .
Brak podania przez Wykonawc
odrzuceniem oferty.
3.
1.

wszystkich wymaganych informacji/danych skutkowa

b dzie

Podwykonawstwo:
Zamawiaj cy nie ogranicza zakresu jaki Wykonawca mo e powierzy podwykonawcy w realizacji
przedmiotu zamówienia.
Nr sprawy: ZP/PU/01/19
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2.

3.

4.

Je li wykonawca b dzie korzysta z us ug podwykonawcy, wówczas Zamawiaj cy wymaga wskazania
przez wykonawc w „Formularzu oferty” (dodatek nr 1 do swko) cz ci zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcy/podwykonawcom. W przypadku braku takiego o wiadczenia Zamawiaj cy
uzna, e Wykonawca b dzie realizowa zamówienie bez udzia u podwykonawców.
Wykonawca jest odpowiedzialny jak za w asne dzia anie lub zaniechanie, za dzia ania i zaniechania
osób, z których pomoc zobowi zanie wykonuje.

OPIS CZ

CI ZAMÓWIENIA (oferty cz ciowe)

Zamawiaj cy nie dopuszcza mo liwo ci sk adania ofert cz ciowych.

5.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin realizacji zamówienia.
Sukcesywne us ugi przez okres 24 miesi cy od dnia podpisania umowy przez obie strony. Realizacja
umowy odbywa si b dzie zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiaj cego.
Miejsce realizacji: Szpitalu Powiatowy w Sul cinie . przy ul. Witosa 4 w Sul cinie.
Warunkiem wymaganym jest ka dorazowy odbiór i dostarczenie wyników bada
diagnostycznego Zamawiaj cego na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.

do laboratorium

WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPE NIANIA TYCH WARUNKÓW
Wykonawca o wiadcza, e spe nia wymogi zawarte w nast puj cych aktach prawnych dotycz cych
medycznych laboratoriów diagnostycznych (wzór dodatek nr 3 do SWKO):
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 3 marca 2004r., w sprawie wymaga jakim powinno odpowiada
medyczne laboratorium diagnostyczne (ze zmianami).
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 23 marca 2006r., w sprawie standardów jako ci dla medycznych
laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych ( ze zmianami).
- Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2015r., w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji
medycznej w zak adach opieki zdrowotnej oraz sposobu jej przetwarzania (ze zmianami).
- Przepisy i rozporz dzenia m.in. w zakresie BHP i wymaga sanitarno- epidemiologicznych.
oraz posiada:
- Aktualny wpis do Ewidencji Laboratoriów prowadzonych przez Krajow Rad Diagnostów
Laboratoryjnych.
- Ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z
przedmiotem post powania.

7.

WYKAZ WSZYSTKICH DOKUMENTÓW SK ADAJ CYCH SI NA OFERT – W TYM
WIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU

Oferta wykonawcy:
OFERTA
OFERTA, b

ca o wiadczeniem woli Wykonawcy

Nr sprawy: ZP/PU/01/19

Uwagi
wzór dokumentu
stanowi dodatek
nr 1 do swko
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za . nr 1
do oferty

Oferta cenowa

Szczegó owy za cznik
przedmiotu zamówienia.

cenowy

oferowanego wzór dokumentu
stanowi dodatek
nr 2 do swko

1) Dokumenty i o wiadczenia potwierdzaj ce spe nienie warunków udzia u w post powaniu, sk adane razem
z ofert
Lp.

Nazwa i cecha dokumentu

za . nr 2
do oferty

za . nr 3
do oferty

za . nr 4
do oferty

za . nr 5
do oferty

Uwagi
wzór dokumentu

wiadczenie o spe nianiu wymogów zawartych
stanowi dodatek
w aktach prawnych dotycz cych laboratoriów nr 3 do swko
diagnostycznych.

wiadczenie do oferty

Dokument do ofertyorygina lub kopia
potwierdzona z zgodno
orygina em.
Dokument do ofertyorygina lub kopia
potwierdzona z zgodno
orygina em.

Dokument do ofertyorygina lub kopia
potwierdzona z zgodno
orygina em.

z

z

z

Aktualne Za wiadczenie o wpisie do Ewidencji
Laboratoriów prowadzonej przez Krajow Rad
Diagnostów Laboratoryjnych wydane zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r.
o diagnostyce laboratoryjnej
Op acona Polisa, a w przypadku jej braku, inny
dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w
zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z
przedmiotem zamówienia.
Aktualny odpis z w ciwego rejestru lub
z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci
gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj
wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie
wcze niej ni 6 miesi cy przed up ywem terminu
sk adania ofert.
Je eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania poza terytorium RP, zamiast w/w
dokumentu sk ada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, potwierdzaj ce, e nie otwarto
jego likwidacji ani nie og oszono upad ci.
Dokument ten winien by wystawiony nie wcze niej
ni 6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania
ofert. Je eli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub
w kraju, w którym Wykonawca ma siedzib lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje si takiego
dokumentu, zast puje si
go dokumentem
zawieraj cym o wiadczenie, w którym okre la si
tak e
osoby
uprawnione
do reprezentacji
wykonawcy, z one przed w ciwym organem
dowym,
administracyjnym
albo
organem
samorz du
zawodowego
lub
gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce
zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokument ten
winien by wystawiony nie wcze niej ni 6 miesi cy
przed up ywem terminu sk adania ofert.

2) Umocowanie do podpisania oferty
Lp.
za . nr 6
do oferty

Umocowanie do podpisania
oferty (udzielone przez osoby
uprawnione, figuruj ce w
rejestrze handlowym lub

Nr sprawy: ZP/PU/01/19

Nazwa i cecha dokumentu

Uwagi

Je eli ofert
podpisuje osoba niefiguruj ca
w dokumencie rejestrowym, do oferty nale y
do czy orygina pe nomocnictwa do podpisania
oferty lub kopi po wiadczon notarialnie.

Propozycja wzoru
pe nomocnictwa
stanowi dodatek nr 4
do swko
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innym dokumencie).

Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia.
1.

2.
3.
4.

Wykonawcy wspólnie ubiegaj cy si o udzielenie zamówienia z
wraz z ofert dokument
o ustanowieniu przez nich pe nomocnika do reprezentowania ich w post powaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w post powaniu i do zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia.
Wspólnicy spó ki cywilnej s traktowani jak Wykonawcy sk adaj cy ofert wspóln .
Wszelka korespondencja prowadzona b dzie z pe nomocnikiem wykonawców wspólnie ubiegaj cych si
o udzielenie zamówienia.
W przypadku sk adania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia,
dane w SWKO o wiadczenie oraz dokumenty potwierdzaj ce winny by za czone przez ka dego
wykonawc wspólnie ubiegaj cego si o udzielenie zamówienia.

8.

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJ CEGO Z WYKONAWCAMI
ORAZ PRZEKAZYWANIA O WIADCZE LUB DOKUMENTÓW, A TAK E WSKAZANIE OSÓB
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Z WYKONAWCAMI.

1.

Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiaj cego z Wykonawcami.

1)
2)

Niniejsze post powanie prowadzone jest w j zyku polskim.
wiadczenia, wnioski, zawiadomienia (np. o wyborze oferty najkorzystniejszej, uniewa nieniu
post powania, odrzuceniu oferty, wykluczeniu wykonawcy) oraz inne informacje Zamawiaj cy i
Wykonawcy przekazuj w formie faksu – z zastrze eniem poni szego ppkt. 3) i 4).
Numer faksu Zamawiaj cego: + 48 95/ 755 2157. e-mail: zozsul@mp.pl
W przypadku przes ania dokumentu lub informacji w formie faksu – ka da ze stron na danie drugiej
niezw ocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Domniemywa si , e pismo wys ane przez Zamawiaj cego na numer faksu podany przez Wykonawc
w ofercie, zosta o mu dor czone w sposób umo liwiaj cy zapoznanie si Wykonawcy z tre ci pisma,
chyba, e Wykonawca wezwany przez Zamawiaj cego do potwierdzenia otrzymania pisma o wiadczy, i
przes ane pismo jest nieczytelne. Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.
Dokumenty uzupe niane na wezwanie Zamawiaj cego, Wykonawcy zobowi zani s przes /dostarczy
Zamawiaj cemu, w wyznaczonym terminie, wy cznie w formie pisemnej.
Forma pisemna zastrze ona jest dla z enia oferty wraz z za cznikami, w tym o wiadcze i
dokumentów potwierdzaj cych spe nianie warunków i dokumentów potwierdzaj cych spe nianie przez
oferowany przedmiot zamówienia wymaga przedmiotowych okre lonych przez Zamawiaj cego oraz
pe nomocnictwa.

3)
4)

2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Opis sposobu udzielania wyja nie dotycz cych tre ci swko.
Wykonawca mo e zwróci si do Zamawiaj cego o wyja nienie tre ci specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiaj cy niezw ocznie udzieli wyja nie , jednak nie pó niej ni 2 dni przed up ywem terminu
sk adania ofert - pod warunkiem, e wniosek o wyja nienie tre ci swko wp yn do Zamawiaj cego nie
pó niej ni do dnia, w którym up ywa po owa wyznaczonego terminu sk adania ofert.
Je eli wniosek o wyja nienie tre ci swko wp yn po up ywie terminu sk adania wniosku o wyja nienie
tre ci swko, lub dotyczy udzielonych wyja nie – Zamawiaj cy albo udzieli wyja nie albo pozostawi
wniosek bez rozpatrywania.
Tre zapyta (bez ujawniania ród a zapytania) wraz z wyja nieniami Zamawiaj cy przeka e
Wykonawcom, którym przekaza specyfikacj istotnych warunków zamówienia oraz zamie ci na stronie
internetowej, na której znajduje si swko.
Przed enie terminu sk adania ofert nie wp ywa na bieg terminu sk adania wniosku o wyja nienie tre ci
swko.
Zamawiaj cy nie przewiduje zwo ania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyja nienia tre ci
swko.

Nr sprawy: ZP/PU/01/19
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3.
a)
b)
c)
d)
4.

Zmiana tre ci szczegó owych warunków konkursu ofert.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiaj cy mo e, przed up ywem terminu sk adania ofert, zmieni
tre SWKO zmian tak Zamawiaj cy przeka e niezw ocznie wszystkim Wykonawcom, którym
przekazano SWKO oraz zamie ci j na stronie internetowej, na której zamieszczono SWKO.
Je eli w wyniku zmiany tre ci SWKO jest niezb dny czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiaj cy przed y termin sk adania ofert.
O przed eniu terminu sk adania ofert Zamawiaj cy poinformuje wszystkich Wykonawców, którym
przekazano SWKO oraz na w asnej stronie internetowej, na której zamieszczono SWKO.
Ka da wprowadzona przez Zamawiaj cego zmiana stanie si cz ci SWKO i b dzie wi ca dla
wszystkich Wykonawców.
Osoby uprawnione do kontaktowania si z Wykonawcami – zgodnie z form przewidzian w tre ci
swko (pisemnie lub faxem):
Agnieszka P czkowska, fax: + 48 95/ 755 2157
strona internetowa: www.szpital-sulecin.pl
Nie udziela si adnych informacji ustnych i telefonicznych oraz wyja nie czy odpowiedzi na
zapytania kierowane do Zamawiaj cego w sprawach wymagaj cych zachowania pisemno ci
post powania.

9.

WYMAGANIA DOTYCZ CE WADIUM
Zamawiaj cy nie wymaga wniesienia wadium.

10. TERMIN ZWI ZANIA OFERT
Wykonawca b dzie zwi zany ofert 30 dni od ostatecznego terminu z

enia oferty.

11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
j)
k)

Opis sposobu przygotowania oferty.
Wykonawca, w niniejszym post powaniu, mo e z
jedn ofert .
Ofert sk ada si , pod rygorem niewa no ci, w formie pisemnej.
Oferta winna by sporz dzona w j zyku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana komputerowo lub
nie cieralnym atramentem.
Ka dy dokument za czony do oferty sporz dzony w j zyku obcym winien by z ony wraz
z t umaczeniem na j zyk polski, po wiadczonym przez Wykonawc .
Oferta powinna by sporz dzona na formularzu dokumentu, który stanowi dodatek nr 1 i 2 do SWKO
oraz zawiera wszystkie wymagane w SWKO o wiadczenia i dokumenty.
Tre oferty musi odpowiada tre ci szczegó owych warunków konkursu ofert.
Zaleca si przy sporz dzaniu oferty korzystanie ze wzorów opracowanych przez Zamawiaj cego.
Wykonawca mo e jednak przedstawi ofert na swoich formularzach z zastrze eniem, e b
one
zawiera wszystkie merytoryczne tre ci okre lone przez Zamawiaj cego w przygotowanych wzorach
(dodatkach do swko). Wykonawcy nie wolno natomiast dokonywa adnych merytorycznych zmian we
wzorach dokumentów opisuj cych przedmiot zamówienia opracowanych przez Zamawiaj cego.
Oferta (wraz z za cznikami), aby by a wa na musi by podpisana przez upowa nionych przedstawicieli
Wykonawcy wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadaj ce
pisemne pe nomocnictwo. Pe nomocnictwo musi by z one w formie orygina u lub kopii
po wiadczonej notarialnie.
Wszystkie strony oferty, na których zostan dokonane poprawki lub korekty b dów, musz by
parafowane przy miejscu naniesienia tych poprawek (korekt) przez osob /y podpisuj /e ofert .
Dokumenty winny by sk adane w oryginale lub kopii po wiadczonej za zgodno z orygina em przez
Wykonawc .
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegaj cych si o udzielenie zamówienia oraz w przypadku
innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega, kopie dokumentów dotycz cych
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów s po wiadczane za zgodno z orygina em odpowiednio
przez wykonawc lub te podmioty.
Nr sprawy: ZP/PU/01/19
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l)

Zaleca si , by wszystkie zapisane strony oferty by y ponumerowane, u
przedstawionej w swko i spi te w trwa y sposób.
m) Koszty opracowania i dostarczenia oferty obci aj wy cznie Wykonawc .

one w kolejno ci

2.

Opakowanie i oznakowanie oferty.
Oferta musi by z ona Zamawiaj cemu w zaklejonym, nieprzezroczystym i nienaruszonym
opakowaniu, opatrzona nast puj cym opisem:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej.
ul. Witosa 7
69-200 Sul cin
„Oferta na us ugi bada w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz us uga medyczna w zakresie
zada zespo u kontroli zaka
szpitalnych” – konkurs ofert
z dopiskiem - nie otwiera przed 22 .08.2019r., godz. 10.00 nr sprawy: ZP/PU/01/19
dla Dzia u Zamówie Publicznych i Zaopatrzenia
Koperta/opakowanie z ofert winna by opatrzona nazw i adresem Wykonawcy.

12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SK ADANIA I OTWARCIA OFERT
1.

Miejsce i termin sk adania ofert.
Oferty nale y z

w:

SEKRETARIACIE

Samodzielnego Publicznego Zak adu Opieki Zdrowotnej
ul. Witosa 7, 69-200 Sul cin
nie pó niej ni do dnia 22.08.2019r., do godz. 10.00.
Sekretariat czynny w godzinach: 7:25 -15:00.
Oferty nades ane, np. poczt / przesy
kuriersk b
zakwalifikowane do post powania
przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiaj cego do dnia 22.08.2019r. do godz. 10.00.
Wybór drogi pocztowej/kurierskiej dla przes ania oferty nast puje na ryzyko Wykonawcy. Wykonawca
winien we w asnym interesie w taki sposób przygotowa przesy , aby w stopniu maksymalnym
zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu i zapewni wp yw oferty do Zamawiaj cego
w wyznaczonym terminie.
Zamawiaj cy niezw ocznie zwróci ofert , która zosta a z ona po terminie.
2.

Zmiana lub wycofanie oferty.
Wykonawca mo e, przed up ywem terminu do sk adania ofert, zmieni lub wycofa ofert pod
warunkiem, e Zamawiaj cy otrzyma pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przed
terminem sk adania ofert.
Pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by przygotowane,
opiecz towane i oznaczone zgodnie z postanowieniami swko, a koperta musi by dodatkowo oznaczona
okre leniami “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”.
Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostan otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który
wprowadzi zmiany i zostan do czone do oferty pierwotnej.
Koperty oznaczone dopiskiem „WYCOFANIE” nie b
otwierane.

3.

Miejsce i termin otwarcia z onych ofert.
Otwarcie z onych ofert nast pi w dniu 22.08.2019r, o godz. 12:00 w pokoju – Sali konferencyjnej
Ksi gowo ci, mieszcz cego si przy ul. Witosa 7 w Sul cinie ( parter).
Nr sprawy: ZP/PU/01/19
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13. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
Wzór szczegó owego za cznika cenowego oferowanego przedmiotu zamówienia stanowi dodatek nr 2
do swko (Za cznik nr 1 do oferty).
Zamawiaj cy, celem pomocy w wyliczeniu warto ci przedmiotu zamówienia, w dodatku nr 2 do swko
zamie ci formu y sposobu obliczenia ceny ofertowej netto i brutto. Jednak e odpowiedzialno za
prawid owo formu i wyliczenie ceny ofertowej spoczywa wy cznie po stronie Wykonawcy.
Warto netto i brutto obliczona w Za czniku nr 1 do oferty winna zosta przeniesiona do
Formularza oferty (wzór dokumentu stanowi dodatek nr 1 do swko).
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

W cenie nale y uwzgl dni wszystkie koszty niezb dne do prawid owej realizacji przedmiotu
zamówienia, w tym m.in.: ewentualne koszty ubezpieczenia, transportu, koszty dostarczenia
Zamawiaj cemu materia ów zu ywalnych do pobierania, przechowywania i transportu materia u
biologicznego, zapewnienia pe nej diagnostyki dotycz cej bada wymagaj cych testów potwierdzenia w
cenie us ugi podstawowej, itp.
Warto netto winna by wyliczona w sposób nast puj cy: ilo x cena jedn. netto.
W cenie ofertowej brutto nale y uwzgl dni obowi zuj cy (na dzie sk adania oferty) podatek VAT.
Prawid owe ustalenie stawki podatku VAT le y po stronie Wykonawcy. Nale y przyj obowi zuj
stawk podatku VAT zgodnie z ustaw z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug.
Warto brutto winna by wyliczona w nast puj cy sposób: warto netto + kwota podatku wyliczona
wed ug obowi zuj cej stawki podatku VAT.
Do porównania Zamawiaj cy przyjmuje czn warto brutto przedmiotu zamówienia.
Ceny jednostkowe oraz warto ci musz by wyra one w jednostkach nie mniejszych ni grosze – czyli
dwa miejsca po przecinku. Nie dopuszcza si podania jednostek w tysi cznych cz ciach z otego.
Je eli z ono ofert , której wybór prowadzi by do powstania obowi zku podatkowego Zamawiaj cego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i us ug w zakresie dotycz cym wewn trzwspólnotowego
nabycia towarów, zamawiaj cy w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów, który mia by obowi zek wp aci zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
Zamawiaj cy nie przewiduje mo liwo ci prowadzenia rozlicze w walutach obcych. Rozliczenia mi dzy
Wykonawc , a Zamawiaj cym b
dokonywane w z otych polskich.

14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJ CY B DZIE SI KIEROWA PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY
OFERT
Opis kryteriów wraz z podaniem znaczenia.
Zamawiaj cy wyznaczy nast puj ce kryteria i ich znaczenie, które b dzie brane pod uwag przy ocenie
ofert:
A. Cena ofertowa brutto danego pakietu: 85%
B. Maksymalny termin dostarczenia Zamawiaj cemu wyniku laboratoryjnego w wersji pisemnej podany w dniach : 15%
A. Punktacja z tytu u kryterium: oferowana cena
Kryterium A: oferta cenowa brutto (okre lona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona w skali
od 0 do 85 pkt. Oferta o najni szej cenie uzyska 85 pkt. Pozosta ym cenom ofertowym zostanie
przyznana odpowiednio mniejsza ilo punktów wyliczona wg wzoru:
najni sza cena
A= -------------------------- x 85
cena oferty ocenianej
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B. Punktacja z tytu u kryterium: maksymalny termin dostarczenia Zamawiaj cemu wyniku
laboratoryjnego w wersji pisemnej:
Kryterium B: maksymalny termin dostarczenia Zamawiaj cemu wyniku laboratoryjnego w wersji
pisemnej (podany w dniach) – oferta zostanie oceniona zgodnie z o wiadczeniem woli podanym przez
Wykonawc w tre ci Za cznika nr 1 do oferty w kolumnie o nazwie: „Maksymalny termin dostarczenia
Zamawiaj cemu wyniku laboratoryjnego w wersji pisemnej (podany w dniach)”.
Oferta, która uzyska (po zsumowaniu wszystkich punktów cz stkowych) najwi ksz ilo punktów –
otrzyma maksymaln ilo punktów uznanych w kryterium B. Wszystkie pozosta e oferty b
przeliczane nast puj co:
0-5 dni – 8pkt.; od 6-10 dni – 3pkt.; od 11-14 dni – 2 pkt.; powy ej 14 dni – 0 pkt.
czna ilo punktów cz stkowych badanej oferty
B= ------------------------------------------------------------------------------------------------------- x 15
najwy sza czna ilo punktów cz stkowych spo ród wszystkich z onych ofert

Punkty wynikaj ce z algorytmu matematycznego, uzyskane przez Wykonawc , zostan zaokr glone
(zgodnie z zasadami matematycznymi) do dwóch miejsc po przecinku.
WYNIK KO COWY:
WK indywidualny (ka dego cz onka komisji) = A+B
WK ostateczny = zsumowane WK wszystkich cz onków komisji przetargowej
Oferta najkorzystniejsza = to oferta, która uzyska a najwi cej punktów po zsumowaniu punktów
wszystkich cz onków komisji.

15. INFORMACJE O FORMALNO CIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA
DOPE NIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana zostanie powiadomiony pismem – Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty – zgodnie z form przewidzian w tre ci swko.
Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy stanowi cej dodatek nr 5 do swko po uzupe nieniu
o dane z oferty.
ZOBOWI ZANIA PO STRONIE WYKONAWCY - PRZED PODPISANIEM UMOWY.
Wykonawcy sk adaj cy ofert wspóln przed podpisaniem umowy (najpó niej w dniu podpisania
umowy) dostarcz Zamawiaj cemu umow (lub kserokopi po wiadczon za zgodno z orygina em)
reguluj
wspó prac wszystkich podmiotów wyst puj cych wspólnie.
Termin podpisania umowy Zamawiaj cy wyznaczy w pi mie zawiadamiaj cym o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
Miejsce podpisania umowy: Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej., ul. Witosa 7 w Sul cinie.
Nie dopuszcza si przes ania umowy poczt .

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANA WPROWADZONE DO TRE CI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO; WZÓR UMOWY
Zamawiaj cy do tre ci SWKO za cza wzór umowy (dodatek nr 5 do swko) zawieraj cy wszystkie
istotne postanowienia stron umowy.
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SWKO przygotowa a komisja konkursowa, Mi dzyrzecz, 12.08.2019r.:
1. Agnieszka P czkowska
- przewodnicz ca
2. Krzysztof Rowi ski
- sekterarz
3. Justyna Arent –Skoneczna - cz onek

………………….….
………………….….
………………….….

SWKO zatwierdzi :

DODATKI DO SWKO:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Wzór za cznika cenowego z opisem przedmiotu zamówienia.
3. Wzór O wiadczenia o spe nianiu wymogów.
4. Wzór pe nomocnictwa do podpisania oferty (propozycja).
5. Wzór umowy.
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