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Szczegółowe warunki Konkursu Ofert

w spraltrie zawarcia
umowy na wykonywanie

usług medycznych w
zakre si e bad ań analityki

medycznej

Tarnów, 2B,a9.2015 r.



I. oGÓtNE WARUNKI PosTĘPoWANa

t. Postępowanie konkursowe prowadzone jest na podstawie:

l Ustaw! z dnia 15 kwietnia}Ott roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz.654

zpóźł.zm.}

o ustaw}r z dnia 27 sierpnia2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

ze środków publicznych ( Dz. U.200Br., nr 1.64,paz.La27 zpóźn.zm.)

2. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają warunki, jakie powinna spełniaĆ oferta

oraz zasady przeprowadzenia konkursu w celu wyłonienia wykonawry usług

medycznych w zakresie badań analityki medycznej. OferenĘ aby prawidłowo

przygotował i złażył ofertę powinien zapoznać się 7,e wszystkimi informacjami

zawartym i w szczegółowych warunkach konkurs u o fert.

3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone w siedzibie Mościckiego Centrum

Medycznego Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 15 oraz na stronie

internetowej www.mcm.net.pl.

4. Do konkursu przysĘpić mogą oferenci, którzy są uprawnieni do występowania

w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi, w szczególnoŚci są

zarejestrowani we właściwych rejestrach sądowych i urzędowych.

5. Nie dcpus zcza się możliwości składania ofert częściowych.

6. Umowa zwartabędzie na okres 3 lat od dnia 01.01.2a16 roku do 3t.12.2C18 roku,

II. PRZEDMIOT K()NKURSU

Przedmiotem konkursu ofert jest wyłonienie wykonawcy usług medycznych na rzecz

Mościckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w zakresie badań analityki medycznej

określone szczegółowo w formularzu cenowym stanowiąryrnzałącznik nr 2.

Warunki wykonywania usług:

1. Wykonawca zobowiązany będzie do pobierania materiału analitycznego w siedzibie

Zamawiającego, w specjalnie wztaczonych do tego pomieszczeniach na drugim piętrze.

Na pomieszczenia te składa się: punkt poboru pracowania analiz oraz pokój socjalny,

Pomieszczenia te posiadają dostęp do prądu oraz są wyposażone w urządzenia

sanitarne - umywalki, zlewy.
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2. PrzYjmująry Zamówienie zobowiązany jest zapewnić pobór materiału w dni robocze od
7.L5 - 14,00 oraz wYkonYwanie badań analitycznych (wymienionych w załącznrku) -
według podanych ilości szacunkowych, na okres jednego roku.

3, ZaPewnienie dostęPności wyników badań przez 5 dni w tygodniu, z zakresu medyryny

Prary od godzinY lZ-stej tego samego dnia araz zleconych pozostałym pacjentom od
14.30 tego samego dnia.

4. WYkonawca Powinien zapewniĆ przesyłanie wyników badań przezfunkcjonalność oSoZ
do istniejącego sYstemu informatycznego zamawiającego -wyniki widoczne w systemie
in fo rmatycznym fu n kcj o nuj ącym w gab in etach lekarski ch zamawiaj ącego.

[wyniki, normy, interpreĘcja wyniku badanią możliwość podglądu wyników
PoPrzednichJ. Warunkiem koniecznym jest aby program był spójny z KS-S9MED
i dostosowany do usług obecnie działających u zamawiającego.

5, PrzYjmującY zamówienie powinien zapewnić maksymalny czas oczekiwania na wyniki
badań specjalistycznych - 7 dni roboczych.

6, WYniki badań w formie papierowej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu , który
będzie je wydawał pacjentom.

7, WYmagania Zamawiającego w zakresie kwalifikacji personelu Wykonawry: Kierownik
Posiadająry II stoPień specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej i co najmniej 3 letni staż

PracY na tYm sĘnowisku, zatrudniony w pełnym wymiarze godzin fkwalifikacje
Potwierdzone dYPlom II stopnia specjalizacji z diagnosĘki laboratoryjnej oraz
zaŚwiadczenie z Zakładu Prary o zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin i co najmniej
3 letni sĘż prary na stanowisku kierownika],

8. WYmagana jest ObecnoŚĆ diagnosty laboratoryjnego w godzinach pracy laboratorium na
miejscu u Zamawiającego.

9, WYkonawca winien posiadać certyfikat systemu zarządzanLa jakością według normy
900 1:2008 oraz 140a :Zaa1.

lo,WYkonawca zobowiązany jest do zapewnia transportu w warunkach lie wpływających
ujemnie na wykonywane badania.

11.Wymagany sprzęt laboratoryjny :

a. Analizator hematologiczny zrozdziałem leukorytów na 5 populacji - 5 DIFF
b. Analizator biochemiczny

c. Analizator koagulologiczny

d. Analizator moczu



ru.

Iv.

e, Aparat do automatycznego pomiaru OB.

f. AutomaĘczny analizator testów ELISA

8. Analizator immunochemiczny

12. tVymagane jest dysponowanie w laboratorium systemem kodów PaskowYch

i identyfikacji próbek orazpróżniowym systemem pobierania krwi.

Usługi medyczne w postaci badań analitycznych będą wykonywane w okresie

od 01.01,2016 roku da31.12'.2018 roku

IVARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

O udzielanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, o których mowa w arŁ 26 ust, 1

ustawy, które spełniają następujące warunki:

1) Posiadają uprawienia do wykonywania działalności obejmującej zakres udzielanego

zamówienią

2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnYmi do

wykonywania zamówienia. W zakresie potencjału technicznego oraz osobowego

oferenci biorąry udział w konkursie ofert powinni spełniaĆ następujące warunki:

. zdolność do zapewnienia dostępności wyników badań prą,ez 5 dni w tygodniu,

z zakresu medyryny pracy od godziny lZ-stej tego samego dnia oraz zleconYch

pozostałym pacjentom od 14.30 tego samego dnia,

o Wykonawca powinien vry|<azać zdolność do zapewnienia przesyłania wYników

badań przez funkcjonalność OSOZ do istniejącego systemu informatycznego

zamawiającego _wyniki widoczne w systemie informatycznym funkcjonującYm

w gabinetach lekarskich zamawiającego. (wyniki, normy, interpretacja wYniku

badania, mozliwość podgtądu wyników poprzednichJ, Warunkiem koniecznYm

jest aby program był spójny z KS-SOMED i dostosowany do usług obecnie

działających u Zamawiającego.

l Wykonawca winien vlyl<azać dysponowanie personelem adekwatnYm do

przedmiotu zamówienia. Kwalifikacje personelu: Kierownik posiadającY

II stopień specjalizacji z diagnostyki laboratoryjneii co najmniej 3 letni staz prary

na tym stanowisku, zatrudniony w pełnym wymiarze godzin [kwalifikacje



Potwierdzone dyplom II stopnia specjalizacji z diagnostyki laboratoryjnej oraz

zaŚwiadczenie z Zakładu Prary o zatrudnieniu w pełnym wymiarze godzin i co
najmniej 3 letni staż prary na stanowisku kierownikaJ. Obecność diagnosty

laboratoryjnego w godzinach pracy laboratorium na miejscu u Zamawiającego

[dokument potwierd zający uprawienia do wykonywania czynno ści diagnostyki

laboratoryjnej oraz oświadczenie o godzinach pracyJ.

o WYkonawca winien posiadać certyfikat systemu zarządzania jakością według

normy 9001:200B oraz I4O0:2008,

WYkonawca winien v,łykazać potencjał techniczny w postaci dysponowania

następująrym sprzętem laboratoryjnym :

Analizator hematologiczny zrozdziałem leukorytów na 5 populacji - 5 DIFF

Analizator biochemiczny

Analizator koagulol ogi czny

Analizator moczu

Aparat do automatycznego pomiaru OB.

AutomaĘc zny ana|izator testów E L I SA

Analizator immunochemiczny

Oferent Powinien przedstawić oświadczenie o wykonywaniu rocznie nie mniej

niż 300 000 badań.

' Prr{jmujący zamówienie powinien przedstawić oświadczenie o posiadaniu

w laboratorium systemu kodów paskowych i identyfikacji próbek a także

oŚwiadczenie o posiadaniu w laboratorium próżniowego systemu pobierania

krwi.

Ofertę naleŻY sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim wraz z wymaganymi

załącznikami i dokumentami, na formularzu ofertowym w8 wzoru stanowiącego

załącznik d o nini ej szych warunków.

Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferĘ muszą być parafawane przez osobę

upoważnioną do reprezentowania OferenĘ.

WszYstkie strony oferty powinny być ponumerowane w ciągłości i podpisa\e pyz,ez,

Oferenta, Wszystkie strony oferty należy spiąć w sposób uniemożliwiający jej

zdekompletowanie.
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Oferent ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert

Oferta powinna zawierać:

1,. Formularz ofertowy - załącznik nr 1.

Z. Proponowaną kwotę należności zarea|izacię zamówienia - załączniknr2.
3, OŚwiadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, materiałami

szczegółov,lymi i projektem umowy -załącznik nr 3.

4. OkreŚlenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny -

załącznik nr 4.

5. Wskazanie liczby i kwalifikacji osób, które będą uczestniczyć w realizacji

Świadczeń oraz określenie ich doświadczenia zawodowe go - załącznik nr 5.

6. Dokumenty sWvierdzające wpisy do właściwych rejestrów.

7. Kserokopie decyzji w sprawie nadania numeru NIP.

B. Kserokopie decyzji w sprawie nadania numeru REGON.

9. Wykaz podmiotów dla których Oferent świadczy/świadczył usługi

z podaniem czasu realizacji usług, nazry podmiotu - załącznik nr 6.

10. OkreŚlenie warunków oraz sposobu transportowania świadczonych usług -
załącznik nr 4.

AbY oferta była ważna konieczne jest złożenie przez Oferenta wszystkich wymaganych

dokumentów i oświadczeń, podpisanych przez osobę uprawnioną do reprezentowania.

Kserokopie muszą być, dla uznania ich ważności, poświadczone za zgodność

z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji. Odrzuca się oferty

w przypadkach określonych w art, I49 ust. 1 ustawy z dnia

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

PublicznYch. W przypadkach, gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych

dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzrya oferenta do

usunięcia tych brakÓw w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.



VI. MIEISCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA l OTWARCIA OFERT

L Ofertę należy złożyć w sekretariacie na I piętrze Mościckiego Centrum Medycznego

Sp. z o.o. w Tarnowie przy ul. Kwiatkowskiego 15 w terminie do dnia 16.10.2015 do

godziny 10:00.

2. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący

zachowanie poufnoŚci jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu

otwarcia ofert.

Oferty powinny być zaadresowane wg poniższego wzorul

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Tarnowie

ul. Kwiatkowskiego 15, 33 - 100 Tarnów

Konkurs ofert na wykonywanie usług medycznych w zakresie badań analityki

medycznej

3. Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Mościckiego Centrum Medycznego Sp.z o.o.

w dniu 19.10.2015 o godzinie 12:00

4. Rozstrzygnięcie konkursu ofert na wykonynranie usług medycznych w zakresie badań

analityki medycznej zamieszczone zostanie na stronie internetowej Udzielającego

zamówienia oraz w siedzibie Mościckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. w Tarnowie

w dniu 26.10.201.5 roku o godzinie 10:00

VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1. Zamawiający wybierze na realizatora świadczeń zdrowotnych tego Oferenta, którego

oferta spełni wymagania określone w szczegółowych warunkach i będzie

najkorzystniejsza cenowo.

2. Kryterium oceny: Cena - 100 punktów (ilość punktów przypadająca dla kryteriumJ

wartoŚĆ punktowa = nainiższa wartość brutto wśród złożonych ofert x 100

ceny udzielanych wartość brutto oferty cenowei

świadczeń



Wartość punktowa ceny udzielanych świadczeń danego Oferenta obliczana będzie

według sumy cen poszczególnych pozycji badań analitycznych proponowanej Prz,ez

Oferenta i pomnożonaprzezilość szacunkową na okres jednego roku.

Obliczenia będą dokonyvyane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

W przypadku, kiedy dwie oferty uzyskają tę samą liczbę punktów, o przyjęciu jednej

z nich zderyduje Komisja po przeprowadzeniu dodatkowych rozmów z oferentami.

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS OTWABCIA I OCENY OFERT

Konkurs ofert składa się z części jawnej oraz niejawnej.

W części jawnej konkursu ofert powołana Komisja w obecnoŚci oferentówl

Stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę złożonych ofert;

Otwiera koperty z ofertami i ustalą które z ofert spełniają warunki postępowania

konkursowego;

Przyjmuje do protokołu zgłoszonepr7,e7, Oferentów wyjaśnienia lub oŚwiadczenia

W części niejawnej konkursu ofert Komisja:

Może wyłonić jedną ofertę lub większa liczbę, które zapewnią kompleksową ciągłoŚĆ

udzielania świadczeń medycznych oraz przedstawią cenowo najkorzystni ej szą ofertę,

Nie dokonać wyboru żadnej oferty jeżeli przedsĘwione ceny pyzez, oferenta

przel<t aczają warto ś ć dys p o n owanych ś r o dków fi n an s o wych,

Ix. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przyjmująry zamówienie ponosi koszty zvńązanezprzygotowaniem i złozeniem ofert.

2. Nie dopus zcza sięskładania ofert alternatywnych oraz składania ofert częŚciowYch.

3. Zamówienie moze być realizov/ane z udziałem podwykonawców.

4. Udzielająry zamówienia oraz podmiot wykonująrych zamówienie ponosi Pełną

odpowiedzialność za ich działanie lub zaniechanie działania.

5. Zaułarcieumowy nasĘpi w terminie określonympr7.ezudzielającego zamówienia przed

upĘwem terminu związania oferĘ.

6. oferent może zwracać się do udzielającego zamówienia o wyjaŚnienie wątpliwoŚci

związanych z warunkami konkursu, projektem umovvy, sposobem przygotowania ofertY

kierując swoje zapytanie w formie pisemnej lub osobiście.
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