
 

 

 

 

 

Trzebnica, 16.04.2014 r. 

Nr postępowania: KO/3/2014 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 

na świadczenie usług medycznych na rzecz pacjentów  

Szpitala im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 

 

1. Zamówienie przekracza wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro liczonej według 

średniego kursu złotego w stosunku do euro, ustalonego w przepisach wydanych na podstawie art. 

35 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie badań cytologicznych, histopatologicznych, 

immunopatomorfologicznych, śródoperacyjnych i pośmiertnych, w podziale na dwa zdania: 

Zadanie nr 1. Badania cytologiczne, histopatologiczne, immunopatomorfologiczne                           

i śródoperacyjne 

Zadanie nr 2. Badania pośmiertne 

 

Udzielający zamówienia dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość Zadań. 

Udzielający zamówienia zastrzega jednak składanie ofert przez Oferenta na wszystkie badania w 

danym Zadaniu.  

Szczegółowy zakres badań stanowi zał. nr 2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.  

3. Kod CPV:  85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne 

4. Termin realizacji umowy: 24 m-ce od dnia 29.05.2014r. Umowa zostanie podpisana po upływie 

14 dni od ogłoszenia wyników konkursu. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTÓW: 

 1.  Do konkursu mogą przystąpić następujące podmioty: 

 podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

 osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w 

określonym zakresie lub określonej dziedzinie medycyny. 

2. Oferent ma spełnić wymagania dotyczące sprzętu, aparatury i personelu wykonującego badania 

będące przedmiotem zamówienia zgodnie z wytycznymi: 

• Polskiego Towarzystwa Patomorfologów, 

• Narodowego Funduszu Zdrowia, 

3. Oferent zobowiązany jest posiadać licencję Komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa 

Patologów na wykonywanie badań będących przedmiotem niniejszego konkursu (dotyczy zadania 

nr 1). 

4. Oferent ma zapewnić kompleksowe wykonywanie usług objętych konkursem. Ewentualne 

podwykonawstwo może wystąpić tylko jako sytuacja nadzwyczajna za pisemną zgodą 

Udzielającego zamówienia. 

5. Udzielający zamówienia wymaga, aby: 

1) badania były realizowane przez przeszkolony personel posiadający wiedzę i doświadczenie  

odpowiednie do rodzaju badań objętych niniejszym konkursem.  

2) Oferent  musi dysponować co najmniej 2 lekarzami ze specjalizacją w zakresie patomorfologii 

(dotyczy zadania nr 1) 

3) Oferent  musi dysponować co najmniej 1 lekarzem ze specjalizacją w zakresie patomorfologii 

(dotyczy zadania nr 2) 

Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy 

55-100 Trzebnica, ul. Prusicka 53-55 

tel. 071 312 09 20, fax 312 14 98 



4) Oferent posiadał doświadczenie w wykonywaniu badań w ilości: 

 - minimum 25 000 badań rocznie (dotyczy zadania nr 1) 

 - minimum 20 badań rocznie (dotyczy zadania nr 2) 

5) Oferent posiadał odpowiednie warunki lokalowe, wyposażenie w aparaturę i  sprzęt   medyczny 

dopuszczony do używania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  które pozwalają na 

realizację pełnego zakresu badań wymaganych przez Zamawiającego 

6) przez cały okres realizacji umowy Oferent posiadał ważną polisę OC dotyczącą prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w zakresie wymaganym odpowiednimi 

przepisami prawnymi.  

 

6. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty dla zadania nr 1 – wg załącznika nr 1a do SWKO  

i/ lub Formularz oferty dla zadania nr 2 – wg załącznika nr 1b do SWKO  

2) Formularz asortymentowo-cenowy  – wg załącznika nr 2 do SWKO, 

3) Oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i szczegółowymi warunkami 

konkursu oraz akceptacją wzoru umowy (na formularzu oferty), 

4) Odpis Krajowego Rejestru Sądowego, 

5) Księga rejestrowa lub inny dokument uprawniający do prowadzenia działalności objętej 

przedmiotem konkursu, 

6) Dokument nadania numeru NIP i REGON, 

7) Polisa lub inny dokument potwierdzający zawarcie przez Oferenta umowy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej Oferenta za szkody wyrządzone w związku z udzielaniem 

świadczeń zakresie przedmiotu postępowania. Oferent może złożyć także umowę przedwstępną 

lub inny dokument, w tym także oświadczanie stwierdzające, że umowa ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej zostanie zawarta z obowiązkiem przedłożenia jej w dniu 

ewentualnego podpisywania umowy. 

8) Aktualna licencja komisji Akredytacyjnej Polskiego Towarzystwa Patomorfologów na 

wykonywanie badań będących przedmiotem niniejszego konkursu (dotyczy zadania nr 1) 

9) Pełnomocnictwo, w przypadku, gdy oferta jest podpisywana przez pełnomocnika. 

 

7. Kryterium oceny ofert: 

Cena (suma cen za przewidywaną ilość badań) - 80% 

Odległość miejsca wykonywania usługi od siedziby Udzielającego zamówienia (w kilometrach) - 

20% 

 

8. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu,    

w tym z projektem umowy, można zapoznać się w Dziale Zamówień Publicznych lub na stronie 

internetowej: www.szpital-trzebnica.pl od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 05.05.2014r. 

9. Ofertę należy przesłać lub złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienia, w Sekretariacie 

Dyrektora do godz. 10.00
 
do dnia 05.05.2014r. Oferty będą przyjmowane w dni powszednie,                  

w godzinach: 7.30 - 14.00. Publiczne otwarcie ofert nastąpi 05.05.2014r. o godzinie 10.30                          

w siedzibie Udzielającego  zamówienia,  w Sali Audiowizualnej (4 piętro). 

10. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 30 dni od dnia złożenia ofert. Oferenci 

niezwłocznie zostaną zawiadomieni na piśmie o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 

11. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przedłużenia terminu 

składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu. 

13. Oferentom przysługuje prawo do składania protestów, odwołań i skarg dotyczących konkursu 

ofert. 

 

                                                                                     …………………….. 

                                                                                  podpis 

http://www.szpital-trzebnica.pl/

