KRAJOWY OŚRODEK
PSYCHIATRII SĄDOWEJ
DLA NIELETNICH
W GARWOLINIE
Al. LEGIONÓW 11
08-400 GARWOLIN

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI
KONKURSU OFERT
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych

Zatwierdzam:

GARWOLIN, 2012-12-07
/miejscowość, data/

/podpis i pieczęć Kierownika Zamawiającego/
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez przepisy
art. 26-27 ustawy o działalności leczniczej (z dnia 15 kwietnia 2011 r., Dz. U.112, poz.
654).
2. Organizatorem Konkursu Ofert zmierzającego do zawarcia umowy na wykonywanie
świadczeń zdrowotnych w Krajowym Ośrodku Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich
w Garwolinie zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM jest Dyrektor Ośrodka.
3. Świadczenia medyczne obejmują wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
badań laboratoryjnych na rzecz Ośrodka.
4. Wszelkie pytania dotyczące Konkursu Ofert należy kierować na adres Zamawiającego:
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie al. Legionów 11,
08-400 Garwolin.
5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień
dotyczących Konkursu Ofert jest: Marcin Pasik tel. (25) 682-22-55.
6. Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami zawartymi
w „Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert”, w celu prawidłowego przygotowania
i złożenia oferty.
7. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU POSTĘPOWANIA:
1. Przedmiotem postępowania jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań
laboratoryjnych dla Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich
w Garwolinie.
2. Świadczenia powyższe udzielane są dla pacjentów Ośrodka dla prawidłowej
diagnostyki i monitorowania leczenia oraz dla pracowników Zamawiającego w ramach
badań profilaktycznych.
3. W przypadkach świadczeń dla pacjentów Ośrodka Zamawiający ponosi koszt i ryzyko
pobrania materiałów do badań i dostarczenia ich do laboratorium Wykonawcy, jak
również jest upoważniony do odbioru wyników badań. Jeżeli odległość między
siedzibą Zamawiającego a miejscem dostarczenia materiałów do badań przekracza 5
km, koszt dostarczenia ponosi Wykonawca.
4. Powyższe zasady obowiązują w przypadkach, w których pobór materiałów może odbyć
się wyłącznie w siedzibie Wykonawcy.
5. Świadczenia zdrowotne określone w pkt 1, mogą być zlecane w trybie „na cito” lub
standardowym. O trybie wykonania badania każdorazowo decyduje lekarz zlecający
badania, tryb Cito będzie oznaczony na skierowaniu.
6. Badania wykonywane w trybie standardowym są realizowane w terminie nie dłuższym
niż 1 dzień od momentu dostarczenia materiału do badania do laboratorium.
7.

Badania wykonywane w trybie „na cito” w terminie do 3 godzin od momentu
dostarczenia materiału do badania.

8. W przypadku, gdy oczekiwanie na wynik badania wymaga dłuższego okresu czasu
a wynika to z właściwości badania lub właściwości sprzętu służącego do realizacji
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badania, czas oczekiwania może zostać wydłużony. Opisane okresy zostaną ustalone
w porozumieniu z Zamawiającym.
9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni sprzęt do poboru i transportu
materiałów w szczególności igły, strzykawki oraz probówki.
10. W przypadku badań laboratoryjnych niezbędnych do profilaktyki z zakresu
medycyny pracy pracowników Zamawiającego, materiały do badań zostaną pobrane
przez Wykonawcę w jego siedzibie i przez jego personel. Wynik badania zostanie
doręczony pracownikowi w uzgodnionym z nim terminie.
11. Liczba badań określona została w poniższej tabeli. Podana ilość badań ma charakter
wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia stanowiącego
przedmiot niniejszego postępowania, wynikać będzie z bieżących potrzeb
Zamawiającego.
BADANIA W TRYBIE STANDARDOWYM
Rodzaj badania
Amylaza
Białko b-HCG
bilirubina bezp.
bilirubina c.
Cholesterol
czas krwawienia
czas krzepnięcia
Fe
fibrynogen /Fb/
fosfataza alkaliczna
GGTP
Glukoza
Karbamazepina
Kreatynina
kwas moczowy
Kwas walproinowy
Lipidogram
Mg
mocz bad. og.
mocznik
OB.
Fosfor P
Potas K
PT
rozmaz manual.

Szacunkowa
liczba badań
w ciągu roku
10
3
20
170
100
10
10
10
10
5
5
300
100
300
200
50
200
5
300
300
250
15
250
5
20

BADANIA RTG
Czaszka p-a bok
Jama brzuszna
Klatka piersiowa
Kości nadgarstka
Kości przedramienia
Kości ręki
Kość stopy

10
20
20
10
20
20
10
3

Staw kolanowy
Stawy skokowe

10
10

USG jamy brzusznej
EKG

20
50

BADANIA W TRYBIE STANDARDOWYM w których Zamawiający dopuszcza dłuższe
okresy oczekiwania na wynik
Albumina
anty Hbs
Anty Tg
FT3
FT4
Hbs
przeciwciała anty HCV
HIV
krew utajona
prolaktyna
TSH
Posiew moczu
Posiew wymazów z ran, pochwy, ucha,
szyjki macicy
Posiew wymazów z gardła, nosa,
plwociny, spojówek

5
30
10
10
10
100
50
50
5
10
20
10
10
10

BADANIA W TRYBIE CITO
Rodzaj badania
elektrolity lit / Li /
elektrolity Na
elektrolity K
morfologia pełna
troponina
CRP
Czas i wskaźnik protrombinowy
Czas kaolinowo-kefalinowy
Sód Na
transaminazy ALT
transaminazy AST

Szacunkowa
liczba badań
w ciągu roku
400
100
100
400
5
10
10
10
300
350
300

12. Termin realizacji zadania: 2013-01-01 do 2013-12-31
III.

WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCOM

1. Wykonawca musi dysponować odpowiednią kadrą medyczną, wyposażeniem
w odpowiednią aparaturę medyczną i sprzęt oraz materiały gwarantujące wykonanie
badań na poziomie obowiązujących standardów;
2. Zamawiający wymaga aby laboratorium wykonujące badania działało w systemie
jakości, zgodnie
z obowiązującymi
przepisami. Od wybranego Wykonawcy
Zamawiający może wymagać udokumentowania zgodności działania z normami
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i przepisami, jednak na etapie składania ofert Zamawiający nie wymaga dołączenia do
oferty stosownych dokumentów;
3. Lokale Wykonawcy, w których wykonywane będą badania, muszą
posiadać
odpowiednie warunki do realizacji przedmiotowych świadczeń oraz spełniać określone
wymogi sanitarne;
4. Wszystkie osoby realizujące umowę po stronie
wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia;

Wykonawcy muszą posiadać

5. Jeżeli do realizacji usługi potrzebne jest zapewnienie specyficznych warunków
przechowania materiału od momentu ich pobrania do odbioru Wykonawca zapewnia
również na swój koszt potrzebne urządzenia techniczne posiadające znak CE;
6. Wykonawca zapewnia odpowiednią dokumentację i archiwizację wyników badań;
7. Wykonawca zapewnia wykonywanie badań przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu;
8. W przypadku zlecenia jakichkolwiek badań objętych niniejszą umową podmiotowi
trzeciemu Wykonawca winien wskazać zakres zlecanych badań i miejsce ich
wykonywania. Zamawiający ma prawo żądać przed wydaniem zgody dokumentów
potwierdzających należytą zdolność podmiotu trzeciego do realizacji badań oraz
posiadanie przez ten podmiot należytego wyposażenia i pracowników uprawnionych
do wykonywania badań, mających być przedmiotem zlecenia;
9. Wykonawca musi dysponować sprzętem medycznym do świadczenia usług do
realizacji pełnego zakresu badań wymaganych przez Zamawiającego;
10. Wykonawca Zapewnia potrzebną ilość sprzętu do pobierania materiału do badań
analitycznych oraz zapewnić przechowanie materiału biologicznego po pobraniu i po
wykonaniu badania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie;
11. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się udostępnić Zamawiającemu
procedury pobierania materiału do badań;
12. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić raporty zwrotne z badań mikrobiologicznych
raz na 6 miesięcy. Raport sporządza się również w sytuacji, w których badania te nie
miały miejsca w tym okresie;
13. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w minimalnej
wysokości sumy gwarancyjnej określonej przez obowiązujące przepisy prawa (polisa
zawierana po dniu 31.12.2012 r. winna pozostawać zgodna z zakresem art. 25 ustawy
o działalności leczniczej).
III. Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach
Konkursu Ofert ”.
2. Ofertę należy przygotować na Formularzu cenowo-ofertowym stanowiącym
załącznik Nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”. Dodatkowo
należy wypełnić oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków konkursu załącznik nr 2, podpisany projekt umowy- załącznik nr 3,
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3. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w nieprzezroczystej zaklejonej
kopercie o oznaczeniu zawierającym: adres zamawiającego: Krajowy Ośrodek
Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie Al. Legionów 11, 08-400
Garwolin z dopiskiem
OFERTA NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE BADAŃ
LABORATORYJNYCH DLA KRAJOWEGO OŚRODKA PSYCHIATRII SĄDOWEJ DLA
NIELETNICH W GARWOLINIE .
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM 17.12.2012 DO GODZ. 9.00
4. Oferta powinna zawierać:
a) oświadczenia Wykonawcy o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, o posiadaniu
uprawnień do wykonywania świadczeń objętych postępowaniem, posiadaniu polisy
ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, oświadczenie o gotowości
świadczenia usług w trybie standardowym i na cito oraz inne oświadczenia załączone
w formularzu ofertowo-cenowym;
b) dane o Wykonawcy;
c) proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z kalkulacją elementów
należności, proponowana cena za badanie jest obowiązująca przez cały okres trwania
umowy, ilość badań wskazana w formularzu cenowym jest szacunkowa i nie stanowi
podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy;
5. Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane i potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez osobę prawnie umocowaną do zaciągania zobowiązań, w
przypadku osób prawnych winno to wynikać z dokumentu potwierdzającego wpis
Wykonawcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub pełnomocnictwa;
6. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie
przez Wykonawcę;
IV. Czas wykonania umowy
Termin realizacji zadania: 2013-01-01 do 2013-12-31
V. Kryteria, jakim będą podlegały oceny składanych ofert
Jedynym kryterium jest najniższa cena brutto za całość zamówienia wykonanego
w 2013 roku.
Cena w ofercie jest obowiązująca przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, ten zobowiązuje się w powyższym terminie do
zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach określonych w ofercie;
VI. Miejsce i termin składania oferty
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Al. Legionów 11
08-400 Garwolin
Pomieszczenie administracji
2. Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2012 roku o godzinie 9°°.
3. Wszystkie oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie zostaną zwrócone bez
otwarcia.
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VII. Związanie ofertą
Wykonawca będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
VIII.
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Al. Legionów 11
08-400 Garwolin dnia 17.12.2012 o godzinie 9:05
XII. Pouczenie zamawiającego:
1. Zamawiający odrzuca ofertę:
a) złożoną przez świadczeniodawcę po terminie;
b) zawierającą nieprawdziwe informacje;
c) jeżeli świadczeniodawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał
proponowanej liczby lub ceny świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań
laboratoryjnych;
d) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
f) jeżeli świadczeniodawca złożył ofertę alternatywną;
g) jeżeli Wykonawca lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych
w przepisach prawa oraz warunków określonych w szczegółowych warunkach
konkursu;
h) w przypadku gdy braki, o których mowa w ust. 1, dotyczą tylko części oferty,
ofertę można odrzucić w części dotkniętej brakiem.
i) w przypadku gdy świadczeniodawca nie przedstawił wszystkich wymaganych
dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa Wykonawcę
do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia
oferty.
XIII. Zastrzeżenia zamawiającego:
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów, odwołania konkursu lub
pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny , jak również do
unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia.
2. Dyrektor Ośrodka unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności gdy:
a) nie wpłynęła żadna oferta;
b) wpłynęła jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
c) odrzucono wszystkie oferty;
d) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na
finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;
e) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub
zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej
przewidzieć.
3. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta nie podlegająca odrzuceniu,
komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie
na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.
4. Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania w miejscu
i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
5. Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na
stronie internetowej Ośrodka, w terminie 2 dni od rozstrzygnięcia konkursu.
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Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.
6. Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie i komisja
ulega rozwiązaniu.
XIV. Protesty i skargi dotyczące konkursu:
1. Świadczeniodawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku
postępowania konkursowego przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach
określonych poniżej.
2.
a)
b)
c)

Środki odwoławcze nie przysługują na:
wybór trybu postępowania;
niedokonanie wyboru świadczeniodawcy;
unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych.

3. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych, do czasu zakończenia postępowania,
Wykonawca może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych
od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
4. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań laboratoryjnych ulega zawieszeniu,
chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
5. Dyrektor rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania
i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu
wymaga uzasadnienia.
6. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
7. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na
tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ośrodka.
8. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
9. Świadczeniodawca biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora Ośrodka,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie
dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega
rozpatrzeniu.
10.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do
czasu jego rozpatrzenia.
11.
Niniejszy konkurs może być w każdej chwili unieważniony, jak również zakończony
bez dokonania wyboru ofert bez potrzeby uzasadnienia tego przez Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE POWYŻSZE DOKUMENTY SĄ DO POBRANIA NA
STRONIE INTERNETOWEJ OŚRODKA
www.kopsn.pl
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Załącznik nr 1
………………….…………………………
/ pieczęć firmowa Wykonawcy/

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej
dla Nieletnich
Aleja Legionów 11,
08-400 Garwolin.
FORMULARZ OFERTOWO- CENOWY
w konkursie na udzielenie zamówienia na
„Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych”
Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………….……………………………………
Siedziba:………………………………………………………………………………….……………………
Regon: …………………………….…………………………………………………………………………..
NIP:………………..……………………………………………………………………………..…………….
Telefon: …………………………………………………………….…………......................................
Fax:……………………………………………………………………………………………………………..
Przystępując do postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
poniżej 14.000 euro, którego przedmiotem jest na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie badań laboratoryjnych na rzecz Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej
w Garwolinie
Oferujemy realizację ZAMÓWIENIA:
O F E R TA
Rodzaj badania

Albumina
amylaza
anty Hbs
Anty Tg
Białko b-HCG
bilirubina bezp.

Cena
Szacunk Łączna
jednostk
owa
cena
owa
liczba
brutto
badania badań w
(cena
brutto
ciągu
jednostk
roku
owa x
liczba
badań)
5
10
30
10
3
20
9

bilirubina c.
cholesterol
CRP
Czas i wskaźnik protrombinowy
Czas kaolinowo-kefalinowy
czas krwawienia
czas krzepnięcia
elektrolity K
elektrolity lit / Li /
elektrolity Na
Fe
fibrynogen /Fb/
fosfataza alkaliczna
Fosfor P
FT3
FT4
GGTP
glukoza
Hbs
HIV
karbamazepina
kreatynina
krew utajona
kwas moczowy
Kwas walproinowy
lipidogram
Mg
mocz bad. og.
mocznik
morfologia pełna
OB.
Posiew moczu
Posiew wymazów z gardła, nosa, plwociny, spojówek
Posiew wymazów z ran, pochwy, ucha, szyjki macicy
Potas K
prolaktyna
przeciwciała anty HCV
PT
rozmaz manual.
Sód Na
transaminazy ALT
transaminazy AST
troponina
TSH
BADANIA RTG
Czaszka p-a bok
Jama brzuszna
Klatka piersiowa
Kości nadgarstka
Kości przedramienia
Kości ręki
Kość stopy
Staw kolanowy
Stawy skokowe

170
100
10
10
10
10
10
100
400
100
10
10
5
15
10
10
5
300
100
50
100
300
5
200
50
200
5
300
300
400
250
10
10
10
250
10
50
5
20
300
350
300
5
20
10
20
20
10
20
20
10
10
10
10

USG jamy brzusznej
EKG

20
50

Całkowita szacunkowa wartość zamówienia – Suma cen jednostkowych wszystkich
badań x ilość badań w okresie trwania umowy::
……………………………………………………………………………………………..………. zł brutto
Słownie:
………………………………………………………………………………………………………zł brutto

Podpis Wykonawcy
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Załącznik nr 2
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
Zamawiający: Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie
Al. Legionów 11, 08-400 Garwolin
Podpis
Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia na wstępie powołanego,
szczegółowymi warunkami przeprowadzania konkursu oraz wzorem umowy
obowiązującymi w przedmiotowym postępowaniu
i przyjmuję je bez
zastrzeżeń.
Oświadczam, że jestem w posiadaniu wpisu do rejestru podmiotów leczniczych
i posiadam wpisu laboratorium do Ewidencji Krajowej Izby Diagnostów
Laboratoryjnych
Oświadczam, że w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązuję się do
zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i złożonej
ofercie.
Oświadczam, że dysponuję odpowiednią kadrą medyczną a osoby realizujące
umowę po stronie Wykonawcy posiadają wymagane prawem kwalifikacje
i uprawnienia
Oświadczam że dysponuję wyposażeniem w odpowiednią aparaturę medyczną
i sprzęt oraz materiały gwarantujące wykonanie badań na poziomie
obowiązujących standardów
Oświadczam, że lokale w których wykonywane będą badania, posiadają
odpowiednie warunki do realizacji przedmiotowych świadczeń oraz spełniają
określone wymogi sanitarne
Oświadczam, że zapewnię potrzebną ilość sprzętu do pobierania materiału, do
badań analitycznych oraz zapewnię przechowanie materiału biologicznego po
pobraniu i po wykonaniu badania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie
Deklaruję, następujący czas oczekiwania na wyniki:
a) badań na cito w terminie do 3 godzin od momentu dostarczenia materiału
do badania
b) badań wykonywanych w trybie standardowym w terminie nie dłuższym niż 1
dzień od momentu dostarczenia materiału do badania do laboratorium zgodnie
z załącznikiem do umowy
Oświadczam, posiadam wymagane
odpowiedzialności cywilnej

przepisami

prawa

ubezpieczenie

od
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Oświadczam, że podana cena ofertowa jest stała, niezmienna oraz
zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas określony w
szczegółowych warunkach przeprowadzania konkursu w przedmiocie, którego
moja (nasza) oferta dotyczy, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert
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Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY
Umowa została zawarta w Garwolinie, dnia ………………………….......... 2012r. pomiędzy:
zawarta w dniu …………..……pomiędzy:
……………………………………..…….. z siedzibą przy ul. ……………………………………………
reprezentowanym przez zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą
a Krajowym Ośrodkiem Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich w Garwolinie z siedzibą
przy al. Legionów 11, 08-400 Garwolin, reprezentowanym przez Marka IgnaczakaDyrektora Ośrodka zwany dalej Zleceniodawcą
§1
Strony zgodnie oświadczają, iż w wyniku postępowania konkursowego, prowadzonego na
podstawie art. 26 i 27 ustawy o działalności leczniczej oraz ogłoszenia z dnia
………………., ……………….. wyłoniony został jako podmiot mający wykonywać
świadczenia zdrowotne na rzecz Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Garwolinie
w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych.
§2
Przedmiotem niniejszej umowy jest: świadczenie usług w zakresie wykonywania badań
laboratoryjnych dla Krajowego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Garwolinie.
§3
1. Świadczenia powyższe udzielane są dla pacjentów Ośrodka dla prawidłowej
diagnostyki i monitorowania leczenia oraz pracowników Ośrodka w ramach badań
profilaktycznych.
2. Liczba badań określona została w załączniku do umowy. Podana ilość badań ma
charakter wyłącznie szacunkowy, a rzeczywista ilość w ramach zamówienia
stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania, wynikać będzie z bieżących
potrzeb Zamawiającego.
3. Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązuje się udostępnić procedury pobierania
materiału do badań.
§4
1. W przypadkach świadczeń dla pacjentów Zamawiający ponosi koszt i ryzyko
pobrania materiałów do badań i dostarczenia ich do Wykonawcy, jak również koszt
odbioru wyników badań. W przypadkach, w których pobór materiałów może odbyć się
wyłącznie w siedzibie Wykonawcy koszt transportu i odpowiedzialność za stawienie
pacjenta również ponosi Zamawiający.
2. Jeżeli odległość między siedzibą Zamawiającego a miejscem dostawy materiałów
przekracza 5 km, koszty, o których mowa w pkt § 4 pkt 1 ponosi Wykonawca.
3. Zamawiający zapewnia,
materiałów do badań.

że

posiada

wykwalifikowany

personel

do

pobierania

4. Świadczenia zdrowotne określone w pkt 1, mogą być zlecane w trybie „na cito” lub
standardowym. O trybie wykonania badania każdorazowo decyduje lekarz zlecający
badania, tryb Cito będzie oznaczony na skierowaniu.
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5. Badania wykonywanych w trybie standardowym są realizowane w terminie nie
dłuższym niż 1 dzień od momentu dostarczenia materiału do badania do
laboratorium.
6. Badań wykonywane w trybie „na cito” w terminie do 3 godzin od momentu
dostarczenia materiału do badania.
7. W przypadku, gdy oczekiwanie na wynik badania wymaga dłuższego okresu czasu
a wynika to z właściwości badania, lub właściwości sprzętu na którym wykonuje się
badanie czas oczekiwania może zostać wydłużony. Opisane okresy zostaną ustalone
w porozumieniu z Zamawiającym.
8. Wykaz wszystkich badań w określonych trybach oraz ich szacunkowa ilość zawarta
jest w załączniku do umowy.
9. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu odpowiednią i potrzebną ilość sprzętu do
pobierania materiału do badań analitycznych oraz transportu materiałów
w szczególności igieł, strzykawek, oraz probówek.
10. Badania objęte ofertą będą wykonywane na podstawie imiennego skierowania,
opatrzonego pieczęcią nagłówkową Zamawiającego oraz pieczęcią i podpisem lekarza
Zamawiającego.
11. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić raporty zwrotne z badań mikrobiologicznych
raz na 6 miesięcy. Raport sporządza się również w sytuacji, w których badania te nie
miały miejsca w tym okresie.
§5
1. W przypadku badań laboratoryjnych niezbędnych do profilaktyki z zakresu
medycyny pracy pracowników Zamawiającego, materiały do badań zostaną pobrane
przez Wykonawcę w jego siedzibie i przez jego personel.
2.

W przypadku badań kontrolnych i wstępnych Zamawiający każdorazowo dostarczy
Wykonawcy odpowiednie imienne skierowanie na ww badania.

3. W przypadku badań okresowych Zamawiający
pracowników i zakres niezbędnych badań.

przekaże

Wykonawcy

listę

4. W opisanych wyżej przypadkach pracownicy Zamawiającego zgłaszają się osobiście do
siedziby Wykonawcy.
5. Wynik badania zostanie przekazany pracownikowi w uzgodnionym z nim terminie.
Okres oczekiwania na wynik nie może być dłuższy od okresów określonych w § 4.
§6
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wykwalifikowaną kadrą medyczną,
wyposażeniem w odpowiednią aparaturę medyczną i sprzęt oraz materiały
gwarantujące wykonanie badań na poziomie obowiązujących standardów.
2. Lokale Wykonawcy, posiadają odpowiednie warunki do realizacji przedmiotowych
świadczeń oraz spełniają wszystkie określone wymogi sanitarne.
3. Wszystkie osoby realizujące umowę po stronie
wymagane prawem kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawcy muszą posiadać
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4. Jeżeli do realizacji usługi potrzebne jest zapewnienie specyficznych warunków
przechowania materiału od momentu ich pobrania do odbioru Wykonawca zapewnia
również na swój koszt potrzebne urządzenia techniczne posiadające znak CE.
5. Wykonawca zapewnia odpowiednią dokumentację i archiwizację wyników badań.
§7
Wykonawca zapewnia wykonanie badań przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
§8
1. W przypadku zlecenia jakichkolwiek badań objętych niniejszą umową podmiotowi
trzeciemu Wykonawca winien wskazać zakres zlecanych badania i miejsce ich
wykonywania oraz uzgodnić z Zamawiającym zakres przekazania.
2. Zamawiający ma prawo żądać przed wydaniem zgody dokumentów potwierdzających
należytą zdolność podmiotu trzeciego do realizacji badań oraz posiadanie przez ten
podmiot należytego wyposażenia i pracowników uprawnionych do wykonywania
badań, mających być przedmiotem zlecenia.
§9
Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej o min.
sumie gwarancyjnej ubezpieczenia określonej w obowiązujących przepisach zwłaszcza
art. 25 ustawy o działalności leczniczej i rozporządzeń wykonawczych.
§ 10
W przypadku gdy weryfikowany przez Zamawiającego wynik nie znajduje
odzwierciedlenia w stanie klinicznym pacjenta Wykonawca zobowiązuje się do ponownego
wykonania kwestionowanych badań i weryfikacji wyniku na własny koszt.
§ 11
1. Usługi w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych Wykonawca będzie świadczył
w oparciu o ceny jednostkowe określone w ofercie Wykonawcy, stanowiącej załącznik
nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca deklaruje, iż badanie wymienione w cenniku ofertowym jest badaniem
kompletnym, jeżeli zatem istnieje potrzeba jego powtórzenia cena ofertowa winna
obejmować powtórzenie. Analogicznie jeżeli wytyczne w zakresie realizacji danego
badania wymagają wykonania testu potwierdzenia (np. przy diagnostyce HIV) cena
ofertowa obejmuje już cenę wraz z potwierdzeniem.
3. W przypadku jeżeli dane badanie może być wykonane kilkoma metodami, a nie zostało
to zaznaczone w cenniku ofertowym przyjmuje się że bez względu na zastosowaną
metodę obowiązuje cena niższa z cennika ofertowego.
4. Cena ofertowa jest ceną kompletnego badania, zatem Zamawiający nie będzie płacił za
powtórzenia lub potwierdzenia wyników, jeżeli są one wymagane wytycznymi
właściwych organów samorządu zawodowego diagnostów lub organizacji.
§ 12
1. Wykonawcy za wykonanie usługi przysługuje wynagrodzenie wynikające z liczby
wykonanych badań określonych w ofercie. Ceny podane w ofercie stanowią załącznik
do niniejszej umowy.
2. Rozliczenie odbywa w cyklu miesięcznym.
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3. Wykonawca dostarczy osobną specyfikację wykonanych badań oraz fakturę za
badania dla pacjentów oraz osobną za badania personelu. W specyfikacjach podane są
nazwiska osób, których dotyczyły świadczenia oraz ilość i rodzaj wykonanych w danym
miesiącu badań.
4. Należność za świadczone usługi w zakresie wykonywania badań analitycznych płatna
będzie w terminie 30 dni od dnia doręczenia faktur VAT Zamawiającemu.
5. W przypadku wzrostu wartości podatku VAT cena brutto za badanie pozostaje
niezmienna przez cały okres trwania niniejszej umowy.
§ 13
1. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzanie
w zakresie wykonywanych usług, objętych umową.

kontroli

przez Zamawiającego

2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystyki
medycznej w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
3. Wykonawca zapewnia ochronę danych osobowych, do których będzie miał dostęp
w związku z wykonaniem niniejszej umowy w sposób spójny z zasadami
obowiązującymi u Zamawiającego oraz ponosi pełną odpowiedzialność za szkody
spowodowane naruszeniem powyższego obowiązku. Wykonawca zobowiązuje się do
zawarcia odrębnej umowy regulującej kwestie przetwarzania danych osobowych do
których uzyska dostęp w związku z realizacją niniejszej umowy.
4. Wykonawca zapewnia wykonywanie obowiązków wynikających z ustawy o zwalczaniu
chorób zakaźnych i innych właściwych przepisów.
§ 14
1. Umowa zawarta jest na okres wykonywania badań 2013-01-01 do 2013-12-31.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy bez wypowiedzenia
w przypadku rażącego lub uporczywego naruszania przez drugą stronę postanowień
niniejszej umowy, w szczególności zaprzestania udzielania świadczeń medycznych
przez Wykonawcę lub nienależytego ich wykonywania
3. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy z zachowaniem
miesięcznego okresu wypowiedzenia w szczególności, gdy:
a) Wykonawca będzie prowadził działalność w sposób naruszający obowiązujące
przepisy prawa,
b) zmianie ulegną obowiązujące przepisy prawa albo zajdą inne nie dające się
przewidzieć w chwili zawierania umowy okoliczności powodujące, że dalsza
realizacja umowy będzie niemożliwa lub niecelowa,
c) Wykonawca utraci prawo do wykonywania świadczeń albo prawo to zostanie
zawieszone,
d) Jakość lub terminowość realizacji umowy będzie powodować zastrzeżenia ze strony
Zamawiającego,
e) Wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku poddania kontroli zgodnie z treścią
niniejszej umowy,
f) Wykonawca nieprawidłowo prowadzi dokumentację medyczną i ewidencjonuje
badania
g) Wykonawca narusza zasady wykonywania badań co do dostępności, czasu
oczekiwania na wynik lub warunków sprzętowych,
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4. Poza przypadkami wskazanymi w ust. 2 i 3 rozwiązanie umowy przed upływem okresu
jej obowiązywania może nastąpić tylko za porozumieniem obu stron.
§ 15
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wszelkie zmiany
nieważności.

niniejszej

umowy

wymagają

formy

pisemnej

pod

rygorem

3. Spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony
poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi powszechnemu w miejscu
siedziby Zamawiającego.
4. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

…………………………………….
Zamawiający

………………………………
Wykonawca
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Załącznik do umowy
BADANIA W TRYBIE STANDARDOWYM
Rodzaj badania
amylaza
Białko b-HCG
bilirubina bezp.
bilirubina c.
cholesterol
czas krwawienia
czas krzepnięcia
Fe
fibrynogen /Fb/
fosfataza alkaliczna (ALP)
GGTP
glukoza
karbamazepina
kreatynina
kwas moczowy
Kwas walproinowy
lipidogram
Mg
mocz bad. og.
mocznik
OB.
Fosfor P
Potas K
PT
rozmaz manual.

Szacunkowa
liczba badań
w ciągu roku
10
3
20
170
100
10
10
10
10
5
5
300
100
300
200
50
200
5
300
300
250
15
250
5
20

BADANIA RTG
Czaszka p-a bok
Jama brzuszna
Klatka piersiowa
Kości nadgarstka
Kości przedramienia
Kości ręki
Kość stopy
Staw kolanowy
Stawy skokowe

10
20
20
10
20
20
10
10
10

USG jamy brzusznej
EKG

20
50

BADANIA W TRYBIE STANDARDOWYM w których Zamawiający dopuszcza dłuższe
okresy oczekiwania na wynik
Albumina

5
19

Anty Hbs
Anty Tg
FT3
FT4
Hbs
przeciwciała anty HCV
HIV
krew utajona
Prolaktyna PRL
TSH
Posiew moczu
Posiew wymazów z ran, pochwy, ucha,
szyjki macicy
Posiew wymazów z gardła, nosa,
plwociny, spojówek

30
10
10
10
100
50
50
5
10
20
10
10
10

BADANIA W TRYBIE CITO
Rodzaj badania
elektrolity lit / Li /
elektrolity Na
elektrolity K
morfologia pełna
troponina
CRP
Czas i wskaźnik protrombinowy
Czas kaolinowo-kefalinowy
Sód Na
transaminazy ALT
transaminazy AST

Szacunkowa
liczba badań
w ciągu roku
400
100
100
400
5
10
10
10
300
350
300

20

