
 

 

OGŁOSZENIE 
 

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych 

 
Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, oraz ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych            

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego z siedzibą  w Wałbrzychu:  

ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych  z zakresu diagnostyki laboratoryjnej metodami 

biologii molekularnej, badań cytogenetycznych, oraz badań immunofenotypowych.  

CPV 85145000 – 7 

 

I.  Szczegółowy zakres świadczeń został określony w „SZCZEGÓŁOWYCH 

WARUNKACH KONKURSU OFERT” (SWKO), które stanowią integralną część do 

niniejszego ogłoszenia. Z SWKO wraz z projektem umowy i wzorem oferty można  zapoznać  

się w siedzibie Szpitala w Dziale Organizacji i Nadzoru pobrać ze strony internetowej 

www.zdrowie.walbrzych.pl 

 

II. Umowa zostaje zawarta na okres  3 lat   - od  01.06.2016 r.  do dnia  31.05.2019 r. 

 

III. Oferta i sposób przygotowania ofert. 

 

Oferent składa w jednej kopercie ofertę na ogłoszony w konkursie zakres badań. 

Ofertę należy złożyć zgodnie z wymogiem określonym w SWKO. Pod rygorem odrzucenia 

oferta musi być złożona w zamkniętej nieprzeźroczystej  kopercie, z czytelną pieczątką 

oferenta i adnotacją „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 

diagnostyki laboratoryjnej metodami biologii molekularnej, badan cytogenetycznych, 

oraz badań immunofenotypowych.”  

 

Oferta musi być napisana w języku polskim. Oferent ponosi wszelkie koszty związane             

z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

IV. Oferent zobowiązuje się do stosowania szpitalnych procedur jakościowych, które 

zostały opracowane w oparciu o  standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia oraz o normę  ISO 9001.  

 

V. Ofertę należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie - bud C pok. 32-37 

(sekretariat dyrektora Szpitala) do dnia  10.05.2016 r. do godz. 14.00 

 

VI. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.05.2016 r. o godz. 14.00 w siedzibie 

Udzielającego zamówienie –  sala narad obok sekretariatu. 

VII. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość 

odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert. 

 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi do dnia 16.05.2016 r. r.  poprzez wywieszenie 

wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda 

Sokołowskiego w Wałbrzychu wraz z zawiadomieniem biorących udział w konkursie 

Oferentów za pośrednictwem faxu oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie. 

 

IX. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

http://www.zdrowie.walbrzych.pl/


 

 

 

X. Oferent ma prawo do składania protestu i skargi dotyczącej konkursu ofert.   

 

XI.  Udzielający zamówienie ma prawo do odwołania konkursu i do przesunięcia terminu 

składania ofert. 

 

XII. Ze szczegółowymi warunkami konkursu, materiałami informacyjnymi, projektem 

umowy zapoznać się można w Dziale Organizacji i Nadzoru - tel. 074,64 89 888 oraz na 

stronie internetowej szpitala – www.zdrowie.walbrzych.pl.  

Obowiązujące formularze oferty otrzymać można w Dziale Organizacji i Nadzoru 

Udzielającego zamówienie. 

 

 

 

 

                          Dyrektor Szpitala 

                       MARIOLA DUDZIAK 

 

Wałbrzych 29.04.2016 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie ofert w Specjalistycznym Szpitalu im. Alfreda 

Sokołowskiego w Wałbrzychu 
  

 

 

S Z C Z E G Ó Ł O W E   W A R U N K I 

KONKURSU OFERT  

 

 

 

 

Na wykonywanie  badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej metodami biologii 

molekularnej, badań cytogenetycznych, oraz badań immunofenotypowych  

CPV 85145000-7 

dla pacjentów leczonych onkologicznie w Specjalistycznym Szpitalu im. Alfreda 

Sokołowskiego w Wałbrzychu. 

 

 

 

Udzielający zamówienie ( Zleceniodawca) 

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego 

ul. Sokołowskiego 4  

58-309 Wałbrzych  

 

Adres do korespondencji: 

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego 

ul. Sokołowskiego 4  

58-309 Wałbrzych  

 

tel. Dział Organizacji i Nadzoru  – (74) 64 89 888  

tel. sekretariat  – (074) 64 89 600 

fax sekretariat –  (074) 64 89 746 

 

strona internetowa: www.zdrowie.walbrzych.pl 

 

 

Ogłoszenie o konkursie zamieszczono: 

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego                  

w Wałbrzychu, 

- na stronie internetowej www.zdrowie.walbrzych.pl 

 

 

 

 

 

 

http://www.zdrowie.walbrzych.pl/
http://www.zdrowie.walbrzych.pl/


 

 

 

  INFORMACJA  OGÓLNA 

 

§ 1 

 

Szczegółowe warunki konkursu ofert określają wymagania, jakie powinna spełniać oferta, 

sposób jej przygotowania oraz tryb składania ofert przez Oferentów, a także zasady 

przeprowadzenia konkursu. 

 

 

§ 2 

 

Organizatorem konkursu ofert jest Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego                    

w Wałbrzychu z siedzibą przy ul A. Sokołowskiego 4, zwany dalej  Zleceniodawcą  

 

§ 3 

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych  w myśl art. 26  ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z  2011r. Nr, 112, poz.654) 

polegających na wykonywaniu badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej metodami 

biologii molekularnej, badań cytogenetycznych, oraz badań immunofenotypowych  

CPV 85145000 – 7. 

 

II. Oferent przystępujący do konkursu gwarantuje spełnienie następujących wymagań: 

 

1. Badania o których mowa w pkt. 1 realizowane będą w laboratorium Zleceniobiorcy, 

które spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra z dnia 3 marca 2004 

r. w sprawie wymagań, jakim powinni odpowiadać medyczne laboratoria 

diagnostyczne (Dz. U. z  2004 r. nr 43, poz. 408 z późn. zm.)  oraz odpowiada 

standardom określonym przez NFZ. 

2. Badania diagnostyczne będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane na 

aparaturze gwarantującej skuteczną diagnostykę, spełniającą wymagania określone 

przepisami prawa oraz wymaganiami NFZ. 

3. Pracownicy wykonujący badania diagnostyczne objęte niniejszą umową posiadają 

wymagane kwalifikacje i uprawnienia. 

4.  Zleceniobiorca zabezpiecza odbiór materiału do badań z siedziby Zleceniodawcy na 

własny koszt w warunkach temperaturowych, odpowiednich dla tego rodzaju badań. 

5. Wyniki badań Zleceniobiorca będzie przesyłał listem poleconym priorytetowym 

Zleceniodawcy na swój koszt. 

6. Zleceniobiorca podda się kontroli NFZ i Zleceniodawcy w zakresie dotyczącym 

realizowanej umowy.   

7. Zleceniobiorca dołączy do oferty szczegółowe instrukcje postępowania , dotyczące 

pobierania materiału do badań, jego przechowywania  do czasu odbioru materiału 

oraz warunków transportu, a także oświadczenie o prowadzeniu wewnętrznej kontroli 

laboratoryjnej i certyfikaty zewnętrznej kontroli badań, będących przedmiotem 

konkursu . 

 

 

III. Umowa na wykonywanie w/w badań zostaje zawarta na okres 36 miesięcy. 



 

 

Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzenia zmian do zawartej w wyniku 

konkursu umowy w zakresie koniecznym do dostosowania treści umowy do 

szczegółowych wymagań nałożonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia na 

świadczeniodawców w zakresie udzielania  świadczeń objętych niniejszą umową               

w przypadku zmodyfikowania takich wymagań przez Narodowy Fundusz Zdrowia 

w czasie trwania niniejszej umowy.  

Postanowienia zdania poprzedniego stosuje się odpowiednio w razie zmiany 

właściwych przepisów prawa powszechnego.  

 

IV. Zamawiający wskazuje, że planowana, szacunkowa ilość badań objętych przedmiotem 

zamówienia może wynieś: 

Badania cytogenetyczne: 

1. Kariotyp metodą GTG – około 72 badania rocznie 

2. Chromosom PH-FISH t(9;22) –  około 15 badań rocznie 

3. FISH p53, FISH FIP PDGFR, -  około 4 badania rocznie 

Badania molekularne: 

1. BCR/ABL jakościowo – około 3 badania rocznie 

2. Jak -2 – około 90  badań rocznie 

3. BCR/ABL ilościowo – około 12 badań rocznie  

4. Hemochromatoza HFR – około 2 badania rocznie 

5. HLB – około 2 badania rocznie 

Cytometria przepływowa – immunofenotyp -  około 72 badania rocznie 

Badania w trombofilii – około 12 badań rocznie 

Infekcja EBV DNA – około 2 rocznie 

Roczna szacowana wartość zlecenia – około 80 000 złotych 

 

PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE (OFERENT) 

 

§ 4 

 

1.    Do konkursu mogą przystąpić podmioty prowadzące  przedsiębiorstwa lecznicze, w 

zakresie zadań określonych w RPDWL. 

2.  Zakres wymagań zgodny z warunkami szczegółowymi określonymi w materiałach 

informacyjnych do umów z NFZ. 

 

§ 5 

 

1. Oferent w celu prawidłowego przygotowania i złożenia oferty powinien zapoznać się  

ze wszystkimi informacjami zawartymi w szczegółowych warunkach konkursu ofert. 

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu ofert jest złożenie Udzielającemu zamówienia 

oferty oraz innych dokumentów, zgodnie z wymogami ustalonymi przez Udzielającego  

 

 



 

 

zamówienie. Oferent składa w jednej kopercie ofertę na ogłoszony konkursem zakres  

świadczeń zdrowotnych. oraz inne wymagane dokumenty.  

3. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert cząstkowych na niepełny zakres. 

 

4. Oferent zobowiązuje się do stosowania szpitalnych procedur jakościowych, które 

zostały opracowane w oparciu o  standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia oraz o normę  ISO 9001. Treść standardów dot. 

przedmiotu konkursu jest do wglądu u Pełnomocnika ds. Jakości mgr Joanna 

Langer - Piróg, tel. 74/6489602, joanna.langer@zdrowie.walbrzych.pl 

 

5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

 

 

 

  WYMAGANE WARUNKI FORMALNE SKŁADANEJ OFERTY 

 

§ 6 

 

1.  Składana oferta powinna zawierać formularz ofertowy wg załącznika nr 1 do SWKO 

złożoną w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie. 

2.  Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 

a)  oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o konkursie i z treścią  

szczegółowych warunków konkursu  oraz oświadczenie oferenta, że zapoznał się z istotnymi 

postanowieniami umowy i wyraża zgodę na zawarcie umowy  zgodnie z tymi warunkami               

w przypadku wybrania jego oferty  – załącznik nr 2 do SWKO. 

b)  kopię dokumentu wydanego przez właściwy organ stwierdzający wpis do właściwego 

rejestru, 

c)  kopię dokumentów stwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji do udzielania 

świadczeń zdrowotnych: 

Kopie powyższych dokumentów muszą zostać poświadczone „za zgodność z oryginałem” 

przez Oferenta lub przez notariusza. 

d)  wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub KRS a nadto NIP i REGON. 

e)  podmioty lecznicze prowadzące przedsiębiorstwa muszą załączyć do ofert statut                   

( lub dokument równoważny) zakładu. 

f)  pełnomocnictwo obejmujące prawo do składania ofert konkursowych w przypadku gdy 

oferta jest sporządzana przez pełnomocnika. 

g) zobowiązanie do przedstawienia kopii umowy ubezpieczenia (najpóźniej w dniu 

podpisania umowy) od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy udzielaniu 

oferowanego świadczenia medycznego poświadczoną „za zgodność z oryginałem” przez 

Oferenta lub  przez notariusza. 

h) określenie warunków lokalowych Oferenta, wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny 

oraz środki transportu i łączności, 

i) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń 

zdrowotnych 

j) kopie posiadanych certyfikatów jakościowych w tym : 

-   Certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka dot. Technik FISH, 

- Certyfikat ISO w zakresie wykonywania badań diagnostycznych metodami biologii 

molekularnej oraz cytogenetyki klasycznej i molekularnej, 

- inne certyfikaty jakościowe, zaświadczenia 

 

mailto:joanna.langer@zdrowie.walbrzych.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

OPIS  SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

 

§ 7 

 

1. Oferent przystępujący do konkursu zobowiązany jest złożyć Udzielającemu zamówienie 

ofertę w formie pisemnej (pod rygorem nieważności) na formularzach stanowiących 

załączniki do szczegółowych warunków konkursu ofert. 

2. Oferta powinna być czytelna, sporządzona w języku polskim, wskazane jest napisanie 

oferty na maszynie lub komputerze. 

3.  W przypadku, gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty powinno 

być załączone wystawione i podpisane przez Oferenta pełnomocnictwo do 

reprezentowania Go w toku postępowania konkursowego (ewentualnie do zawarcia 

umowy). 

4. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i podpisane przez oferenta lub osobę 

upoważnioną / pełnomocnika/. 

5. Poprawki mogą być dokonywane tylko poprzez przekreślenie błędnego zapisu, 

umieszczenie obok niego treści poprawnej i opatrzenie podpisem osoby uprawnionej do 

dokonania korekty (Oferenta lub upoważnionego pełnomocnika). 

6. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w PLN.           

7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie w miejscu i czasie 

określonym w ogłoszeniu. 

8.  Koperta musi być zaadresowana do Udzielającego zamówienie na adres: Specjalistyczny 

Szpital im Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu, 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4 , 

Sekretariat, pokój nr 32-37 z oznaczeniem:  

 

„Konkurs na  

wykonywanie badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej metodami biologii 

molekularnej, badań cytogenetycznych, oraz badań immunofenotypowych” 

 

9. Składający ofertę otrzyma potwierdzenie zawierające datę złożenia oferty, oraz numer 

kolejny w rejestrze ofert. 

10.  Oferty przesłane do Zamawiającego drogą pocztową będą traktowane jako złożone  

w terminie jeżeli wpłyną do zamawiającego przed terminem otwarcia ofert. 

11.  Oferent może wycofać złożoną przez siebie ofertę przez upływem terminu składania ofert. 

Fakt wycofania oferty musi być odnotowany przez Zamawiającego w rejestrze ofert            

i potwierdzony podpisem Oferenta lub osoby przez niego upoważnionej. 

12. Po upływie terminu składania ofert, Oferent jest związany ofertą przez 30 dni. 

13. Po zakończeniu postępowania konkursowego, oferty złożone Udzielającemu zamówienie 

wraz z wszelkimi załączonymi dokumentami nie podlegają zwrotowi 

 

 

 
 



 

 

 TRYB  OTWIERANIA OFERT 

 

§ 8 

 

1. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Zamawiający powoła komisję konkursową. 

2. Komisja składać się będzie co najmniej z trzech osób, spośród których Udzielający 

zamówienie wyznaczy Przewodniczącego. 

4. Członek Komisji Konkursowej  podlega wyłączeniu od udziału w Komisji, gdy oferentem 

jest: 

a)  jego małżonek oraz krewny i powinowaty do drugiego stopnia, 

b)  osoba związana z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, 

c)  osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej, 

d) osoba, której małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia albo osoba 

związana z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli pozostaje wobec niego w 

stosunku nadrzędności służbowej. 

3.  Dyrektor Szpitala w sytuacji, o której mowa w pkt. 4 dokonuje wyłączenia i powołuje 

nowego członka Komisji  Konkursowej 

4.   Komisja Konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

 

 

 

§ 9 

 

1.   Otwieranie ofert jest jawne i nastąpi w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

2.  Podczas otwierania kopert z ofertami, oferenci mogą być obecni oraz mogą składać 

wyjaśnienia i oświadczenia do protokołu. 

3.  Komisja konkursowa w części jawnej ogłasza obecnym oferentom,  które z ofert będą 

brały udział w konkursie, a które zostają odrzucone. 

4. Odrzuceniu podlegają oferty nie odpowiadające warunkom określonym w „Szczegółowych 

Warunkach Konkursu”,  lub zgłoszone po wyznaczonym terminie. 

5.  Ocena i wybór najkorzystniejszej oferty następuje w części niejawnej konkursu. 

6. Udzielający zamówienie  zaprosi w formie pisemnej lub telefonicznie wybranych 

Oferentów do  podpisania umów. 

7. W razie wpłynięcia tylko jednej niepodlegającej odrzuceniu oferty Udzielający 

zamówienie ma prawo dokonać wyboru tej oferty lub przeprowadzić z oferentem 

negocjacje.  

 

§ 10 

 

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 

1) oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia i zakończenia konkursu, 

2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej  

3) wykaz zgłoszonych ofert, 

4) wykaz ofert odpowiadających warunkom określonym w SWKO, 

5) wykaz ofert nie odpowiadający warunkom określonym w SWKO lub zgłoszonych po 

terminie wraz z uzasadnieniem, 

6) wyjaśnienia i oświadczenia oferentów, 

7) wskazanie najkorzystniejszych dla Udzielającego Zamówienia ofert albo stwierdzenie, 

że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem, 

8) podpisy członków Komisji  



 

 

 
 

 

§ 11 

 
 

 KRYTERIUM  I SPOSÓB WYBORU  OFERTY 

 

1. Cena  - 90 pkt. - 90%  wagi   

2. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka – 4 % -2 pkt. 

3. Certyfikat ISO zgodny z normą – 4 % - 2 pkt. 

4. Każdy dodatkowy certyfikat - 2% - 2 pkt. 

 
 

 

 

 POUCZENIE O ŚRODKACH ODWOŁAWCZYCH 

 

§ 12 

 

1. Udzielającemu zamówienie przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, możliwość 

odwołania konkursu w całości lub części oraz prawo do przesunięcia terminu 

składania ofert. 

2. Zamawiający oceniając oferty weźmie pod uwagę zaproponowaną cenę 

jednostkową  badań diagnostycznych   

 

 

§ 13 

 

1.  W toku postępowania konkursowego,  jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu,  oferent 

może złożyć do komisji konkursowej umotywowaną skargę. 

2.  Do czasu  rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 

3.   Oferent może też złożyć do Zamawiającego umotywowany protest, dotyczący  

rozstrzygnięcia konkursu  w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu 

konkursu i jego wyniku na piśmie. 

4.  Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. 

5.  Po wniesieniu protestu zamawiający,  aż do jego rozstrzygnięcia nie może zawrzeć 

umowy. 

6.  W przypadku uwzględnienia protestu   Udzielający zamówienie  powtarza konkurs ofert. 

 

 ZAWARCIE  UMOWY 
 

§ 14 

 

1.Udzielający Zamówienia zawrze umowę z oferentem, którego ofertę wybrano                           

w konkursie, w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. 

2. Umowa na  świadczenia zdrowotne zostanie zawarta z uwzględnieniem szczegółowych 

materiałów informacyjnych  dotyczących danego przedmiotu postępowania,  

stanowiących załącznik do  „Szczegółowych warunków konkursu”. 

 

 



 

 

 

 

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 15 

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszych „Szczegółowych warunkach konkursu” mają  

zastosowanie przepisy :   

-  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  

 - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych  

- kodeksu  cywilnego. 

 

  Z A T W I E R D Z A M: 

                          Dyrektor Szpitala 

                          MARIOLA DUDZIAK 

 

                          Data zatwierdzenia: 29.04.2016r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SWKO 

 

 

.......................................                                                         ....................................... 

           (pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                  

(miejscowość i data) 

 

 

 

 

O F  E  R  T  A   

DLA  

SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA 

ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU 

 

 

Nawiązując do konkursu  ofert 

 

na  „Wykonywanie badań  badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej metodami 

biologii molekularnej, badań cytogenetycznych, oraz badań immunofenotypowych  

 

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu. 

 

1. Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa: 

 

.................................................................................................................................. 

 

2. Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa: 

 

................................................................................................................................... 

 

REGON: .............................................                  NIP: ............................................. 

 

Numer telefonu .....................................  Numer teleksu /fax ..................................... 

                                                  

3. Oferujemy wykonanie badań z zakresu: 

 

Badań cytogenetycznych i molekularnych w chorobach nowotworowych  zgodnie                      

z przedstawionym cennikiem. 

 

Badania wykonywane będą 

w……………………………………………………………………………………………

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

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że spełniam (spełniamy)* warunki udziału w 

postępowaniu określone w ogłoszeniu i w szczegółowych warunkach konkursu. 

                          



 

 

5. Oświadczam (oświadczamy)*, że zapoznałem (zapoznaliśmy)*  się z zasadami konkursu 

określonymi w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert (SWKO) i przyjmuję 

(przyjmujemy)* je w całości bez zastrzeżeń. 

 

6. Oświadczam (oświadczamy)*, że zdobyłem (zdobyliśmy)* wszelkie informacje, które 

były konieczne do przygotowania oferty oraz, że wyceniłem (wyceniliśmy)* wszystkie 

elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy. 

  

7. Oświadczam (oświadczamy)*,że .......................................................................................... 

                                                                                                    (nazwa Podmiotu Leczniczego) 

     nie jest w stanie likwidacji. 

 

8. Oświadczam (oświadczamy)*, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie toczy 

się postępowanie upadłościowe.                                               

   

9. Oświadczam (oświadczamy)*, że uważam (uważamy)* się za związanego (związanych)* 

ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert, wyznaczonego przez Udzielającego 

zamówienie.. 

 

10. Oświadczam (oświadczamy)*, że w przypadku wygrania konkursu zobowiązuję 

(zobowiązujemy)* się do podpisania umowy o treści jak w załączniku do SWK, w 

terminie i w miejscu wskazanym przez Udzielającego zamówienie w piśmie 

akceptującym, informującym o wynikach konkursu. 

 

11. Oświadczam (oświadczamy)*, że jestem (jesteśmy)* / nie jestem (jesteśmy)
*
 
 
płatnikiem 

podatku od towarów  i usług VAT. Mój (nasz)* numer identyfikacyjny NIP 

..................................................... 

12.  Oświadczam (oświadczamy)*, że akceptuję (akceptujemy)* warunki płatności. 

13. Oświadczam (oświadczamy)*, że bezwarunkowo akceptuję (akceptujemy)* wzór umowy 

stanowiący załącznik do SWK.  

14. Oświadczam (oświadczamy) *, że utrzymam (utrzymamy) cenę ofertową przez okres 

obowiązywania umowy.  

15. Oświadczam (oświadczamy)* iż zapoznałem (zapoznaliśmy się)* się z  zobowiązującymi   

i stosowanymi w szpitalu procedurami jakościowymi, które zostały opracowane               

w oparciu o  standardy akredytacyjne Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia oraz o normę  ISO 9001 dotyczącą przedmiotu postępowania 

konkursowego. 

16. Oświadczam, że najpóźniej w chwili zawierania umowy załączę kopię polisy 

ubezpieczeniowej OC z tytułu wykonywanych świadczeń oraz, że utrzymam taką polisę 

przez cały okres trwania umowy.  

17. Oświadczam, że przez cały okres trwania umowy nie zgłoszę roszczenia o podwyższenie 

wynagrodzenia.  

18. Oświadczam, że w razie spadku cen na rynku lub ustalenia przez płatnika (NFZ) ceny 

świadczenia objętego przedmiotem niniejszej oferty na poziomie niższym niż cena 

zawarta w ofercie dokonam korekty cen do poziomu ustalonego na rynku lub przez 

płatnika ( NFZ).  

 

* - niepotrzebne skreślić 



 

 

 

 

 

Załączniki do oferty   (zgodnie z SWKO  ): 

 

1. .............................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................. 

5. .............................................................................................................................. 

6. .............................................................................................................................. 

7. .............................................................................................................................. 

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)  

 

                                                                          ................................................................. 

                                                                                                  (pieczęć i podpis Wykonawcy 

lub osób upoważnionych przez Wykonawcę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  do SWKO 

 

Wzór Umowy  

 

 
 

Umowa  

na wykonywanie badań laboratoryjnych 
 

zawarta w dniu      2016 roku pomiędzy: 
 
Specjalistycznym Szpitalem im Alfreda Sokołowskiego z siedzibą Wałbrzychu (58-309) przy ul. 
Sokołowskiego 4, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Stowarzyszeń, innych 
organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej pod numerem KRS 0000046016, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia 
Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, NIP 8862385315, REGON 890047446, 
reprezentowanym przez: 
 

1. Dyrektora – Mariolę Dudziak 

zwanym w dalszej części umowy „Zleceniodawcą” 



 

 

 
 
 
a 
 

reprezentowanym przez: 

 zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą” 
 

§1 
 

W ramach niniejszej umowy Zleceniobiorca zobowiązuje się na rzecz Zleceniodawcy  
do wykonywania badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej metodami biologii molekularnej, 
badań cytogenetycznych oraz badań immunofenotypowych  (CPV – 85145000 – 7) dla pacjentów 
kierowanych przez Zleceniodawcę 
 

§2 
 

Badania, o których mowa w §1 realizowane będą w laboratorium Zleceniobiorcy, które spełnia 
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań,  
jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r. nr 43, poz. 408,  
z późn. zm.) oraz odpowiada standardom określonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
 

§3 
Zleceniobiorca oświadcza, że: 
1. pracownicy wykonujący badania diagnostyczne objęte niniejszą umową posiadają wymagane 

kwalifikacje i uprawnienia, 
2. badania będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane na aparaturze gwarantującej 

skuteczną diagnostykę, spełniającej wymagania określone przepisami prawa oraz wymaganiami 
Narodowego Funduszu Zdrowia, 

3. badania będące przedmiotem niniejszej umowy będą wykonywane w sposób zgodny  
z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie standardów 
jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. z 2006r. nr 61, 
poz. 435, z późń. zm.) 

 
§4 

 
1. Podstawą wykonania badania przez Zleceniobiorcę jest imienne skierowanie wystawione, 

podpisane i opieczętowane przez Zleceniodawcę oraz lekarza zlecającego, ze wskazaniem rodzaju 
badania. 

2. Pojemniki transportowe i transport materiału do badań zabezpiecza Zleceniobiorca na swój 
koszt. Materiał do badań Zleceniobiorca odbiera z siedziby Zleceniodawcy. 

3. Wyniki badań Zleceniobiorca przesyła listem poleconym priorytetowym Zleceniodawcy na swój 
koszt. 

 
§5 

 
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania badań określonych w § 1 po cenach ujętych  

w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej umowy. 
2. Ceny jednostkowe obejmują wszelkie koszty Zleceniobiorcy związane z realizacji przedmiotu 

umowy, w tym koszty wskazane w § 4 ust. 2 i 3 niniejszej umowy.  



 

 

3. Łączna szacowana wartość umowy ………. 
 
 

§6 
 

1. Za wykonanie świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, Zleceniodawca będzie 
płacił Zleceniobiorcy wynagrodzenie obliczone na podstawie cennika Zleceniobiorcy, o którym 
mowa  
w § 5 ust. 1. 

2. Fakturę wystawia Zleceniobiorca jeden raz w miesiącu i wysyła Zleceniodawcy w terminie do 
10go każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni. Do faktury Zleceniobiorca nieodpłatnie dołącza 
kserokopie wszystkich skierowań oraz zestawienie wykonanych świadczeń, zawierające w 
szczególności imię i nazwisko pacjenta, nr PESEL, nazwę oddziału oraz imię i nazwisko lekarza 
zlecającego, rodzaj wykonanych badań. 

3. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 30 dni od daty doręczenia faktury, na konto 
Zleceniobiorcy …………………………………………………………………………………………………………………… 
Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawiania faktury bez jego podpisu. 

4. Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy mają charakter usługi w zakresie opieki 
medycznej, służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia                         
i podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art. 43 obowiązującej ustawy o podatku od 
towarów i usług. 

 
§7 

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

wiadomość przy realizacji postanowień niniejszej umowy i które stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.),  
w tym w szczególności wysokość cen określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, oraz/lub 
podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych 
osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.). 

2. Każda ze stron zobowiązana jest zorganizować i utrzymywać środki bezpieczeństwa i sposoby 
postępowania, jakie w praktyce będą możliwe dla zapewnienia bezpiecznego przechowywania 
danych otrzymanych od drugiej strony, a także dołożyć wszelkich starań, aby zapobiec 
jakiemukolwiek nieautoryzowanemu wykorzystaniu, ujawnieniu czy dostępowi do tych danych 
przez osoby nieuprawnione. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy obowiązku ujawniania danych wynikającego  
z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 
 
 

§8  
 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli przeprowadzonej przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia w związku z realizacją niniejszej umowy, w szczególności w zakresie spełniania 
wymogów określonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz rodzaju i ilości udzielonych przez 
Zleceniobiorcę świadczeń zdrowotnych (badań) w ramach niniejszej umowy, na zasadach 
określonych  w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015, poz.581 z późn. zm.). 

2. Zleceniobiorca przyjmuje na siebie obowiązek poddania się kontroli, prowadzonej przez 
Zleceniodawcę, w zakresie wykonania niniejszej umowy. 

 



 

 

§9  
 

1. Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się przetwarzać powierzone  
mu następujące dane osobowe pacjentów Zleceniodawcy, zwykłe i sensytywne, wyłącznie w 
zakresie oraz w celu związanym z realizacją postanowień niniejszej umowy: 

a. imię i nazwisko,  
b. PESEL, 
c. data urodzenia, 
d. adres zamieszkania, 
e. informacja o stanie zdrowia, 

 
 
2. Zleceniobiorca będzie przetwarzał powierzone mu dane osobowe w sposób zgodny  

z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującymi przepisami prawa powszechnie 
obowiązującymi, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych.  

3. Zleceniobiorca może przetwarzać dane osobowe poprzez wykonywanie wszelkich czynności 
faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, w tym w szczególności: 
zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie oraz 
archiwizowanie ww. danych osobowych.  

4. Zleceniobiorca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe przetwarzanie  
i zabezpieczenie danych osobowych, co najmniej w zakresie, o którym mowa w art. 36 – 39 
ustawy o ochronie danych osobowych, a jego system informatyczny spełnia wymagania 
określone  
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie 
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych 
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczny służące do przetwarzania danych 
osobowych (Dz.U.2004.100.1024  z późn.zm.). Zleceniobiorca zobowiązuje się do zastosowania 
przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy środków 
technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych osobowych co najmniej w 
zakresie określonym w art. 36-39 ustawy o ochronie danych osobowych. 

5. Zleceniobiorca będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na terytorium Polski. 
6. Zleceniobiorca oświadcza, że nie przejmuje żadnych innych zadań spoczywających  

na Zleceniodawcy jako administratorze danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie 
danych osobowych. 

7. Zleceniodawca oświadcza, że w zakresie danych osobowych zobowiązuje się przestrzegać 
postanowienia niniejszej umowy oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym 
ustawy o ochronie danych osobowych. 
 

§ 10 
1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.06.2016 roku  

do 31.05. 2019 roku. 
2. W czasie trwania umowy każda ze stron może ją rozwiązać przy zachowaniu miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego. 
 

§11 
Zmiana umowy wymaga dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności w formie 
aneksu podpisanego przez strony. 
 

§ 12 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), ustawy z dnia 



 

 

27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(Dz. U. z 2015 r., poz. 581, z późn. zm.) oraz Kodeksu cywilnego. 
 

§ 13 
Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą przede 
wszystkim rozstrzygane ugodowo, a gdyby osiągnięcie porozumienia okazało się niemożliwe, przez 
sąd właściwy dla siedziby powoda.  

 
§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu  
dla każdej ze stron. 
 
 
 ZLECENIODAWCA       ZLECENIOBIORCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


