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WSTĘP 
Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla 
Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonanie usług 
zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ 
obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracowano na podstawie ustawy z 29.01.2004r. 
– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz jej 
aktów wykonawczych.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją stosuje się przepisy ustawy prawo 
zamówień publicznych. 
 
1. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA 
    Postępowanie oznaczone jest jako: GK/34/04/15 
    Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie   
    powoływać się na  powyższe oznaczenie. 
 
2.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO. 

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju,                    
ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój 

     tel: 41 356 71 24   fax : 41 356 71 15                              
     e-mail: spzpoz@vp.pl 
     strona internetowa: http://spzpoz.busko.pl  
     Godziny urzędowania: 7.00 – 14.35 od poniedziałku do piątku 
 
3.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.  

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych. 
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: 
Art. 39 przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych               
(t.j. Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.) 

 
4.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

Wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej 
/RTG/ obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej. zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia zawartym w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 i 3 
do SIWZ. 
 
1.1 Opis cz ęści zamówienia, je żeli zamawiaj ący dopuszcza składanie ofert  
         częściowych:  
 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych . Liczba części: 2. 

                    I część zamówienia: I część zamówienia: I część zamówienia: I część zamówienia:  
Wykonanie badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej 
wyszczególnionych w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik Nr 2 do 
SIWZ. 
Kod CPV: 85145000-7 – usługi świadczone przez laboratoria medyczne.  
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Postanowienia szczegółowe:  
1) badania laboratoryjne muszą być wykonywane przy użyciu odczynników spełniających 

wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U.              
z 2010r. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), które zostały zgłoszone  do Rejestru Wytwórców i 
Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 

2) Wykonawca zapewnia pobieranie materiału w systemie próżniowym zgodnie                             
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23.03.2006r. w sprawie standardów jakości 
dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 
435 z późn. zm.) z  zapewnieniem  pojemników próżniowych (system zamknięty) do 
pobierania materiału. 

3) Wykonawca zapewnia min. 2 punkty pobrań materiału biologicznego  zlokalizowane na 
terenie miasta Buska-Zdroju, w tym jeden w Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju, gdzie 
Zamawiający  udostępnia stosowne pomieszczenie na punkt pobrań materiału 
biologicznego.                                                                   

4) Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć Punkt pobrań w sprzęt niezbędny do 
funkcjonowania oraz zgodny z obowiązującymi normami, z tym, że w punkcie pobrań               
w Przychodni Nr 1 wymagane są dwa stanowiska do pobierania materiału.    

5) Wymagane godziny pobierania materiału biologicznego, tj. godziny otwarcia  punktu 
pobrań w Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju od 07.00 do 10.15 od poniedziałku do piątku             
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

6) Wykonawca zapewnia w godzinach pracy punktu pobrań co najmniej dwóch pracowników 
w punkcie pobrań w Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju w celu pobierania materiału 
biologicznego na dwóch stanowiskach. 

7) Wykonawca zapewnia nieodpłatne pobieranie materiału do badań, sprzęt jednorazowego 
użytku, wykonanie badań w swoim laboratorium, na swoim sprzęcie i odczynnikach. 

8) Wykonawca zapewnia druki skierowań na badania laboratoryjne w ilości uzależnionej od 
potrzeb Zamawiającego.  

9)  Wykonawca zobowiązuje się do odbioru materiału biologicznego własnym środkiem 
transportu i na swój koszt. 

10) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za warunki pobierania, przechowywania                           
i transportu pobranego materiału biologicznego. 

11) Wyniki badań laboratoryjnych dostarczane będą w formie elektronicznej w dniu pobrania 
materiału biologicznego  i w formie pisemnej najpóźniej w dniu następnym do Rejestracji 
w Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju najpóźniej do godziny 11.00. Wyjątek stanowią 
wyniki badań mikrobiologicznych i proteinogramu, które dostarczane będą do 4 dni od 
momentu pobrania. 

II część zamówienia: II część zamówienia: II część zamówienia: II część zamówienia:  
Wykonanie diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązującej w podstawowej opiece zdrowotnej 
wyszczególnionej w arkuszu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik Nr 3 do 
SIWZ 
Kod CPV: 85150000-5 – usługi obrazowania medycznego 
 
Postanowienia szczegółowe:  
1) Punkt wykonywania pacjentom prześwietlenia /RTG/ musi być zlokalizowany na 

terenie miasta Busko-Zdrój i dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 
do 15.00 

2) Wyniki badań RTG wraz z opisem przez  lekarza radiologa będą udostępnione w ciągu               
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3 dni od momentu wykonania. 
 
Postanowienia szczegółowe wspólne dla części I i II:    

1) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie                                    
z obowiązującymi aktualnie przepisami prawnymi w sposób odpowiadający zasadom 
współczesnej wiedzy medycznej prowadząc stosowną dokumentację medyczną.  

2) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z wymogami Narodowego 
Funduszu Zdrowia, który zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli 
przedmiotu zamówienia.  

3) Faktury za wykonane badania wystawiane będą przez Wykonawcę za każdy miesiąc 
kalendarzowy i dostarczone do Zamawiającego do 15-go dnia następnego miesiąca. 
Zapłata nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego. 
Wymaganym załącznikiem do faktury będzie wykaz wykonanych badań 
laboratoryjnych i RTG. 

4) Zamawiający nie pokryje kosztów badań innych niż wyszczególnione w załączniku                            
Nr 2 i 3 – obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej określonych w części IV 
Załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r.                     
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania weryfikacji skierowań lekarskich                     
i eliminowania innych badań niż wyszczególnione w załącznikach do umowy. W 
przypadku wykonania takiego badania Wykonawca poniesie jego koszt.  

 
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 

6. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających  

8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Usługa zdrowotna w zakresie badań laboratoryjnych i diagnostyki obrazowej /RTG/ będzie 
się odbywała sukcesywnie na podstawie ilości określonych przez Zamawiającego przez 
okres 12 miesięcy od dnia 01.06.2015r.  do 31 maja 2016r. 

 
9. WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU   
       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 
 

9.1. Oferta zostanie uznana za spełniająca warunki , jeśli będzie: 
9.1.1.  zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego  przedmiotu                   

i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszej SIWZ, 
9.1.2. złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.  

 
9.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:  
9.2.1. złożą oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy o spełnieniu  warunków 

podmiotowych oraz spełniają warunki dotyczące:  
9.2.1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania. 
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:  
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

określonych w art. 22 ust.1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr 4 do 
SIWZ.  

b) w przypadku publicznych i niepublicznych zakładów opieki 
zdrowotnej aktualny wypis z rejestru zakładów opieki zdrowotnej, 
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c) inny wypis potwierdzający osobowość prawną – jeżeli dotyczy, 
d) aktualne zaświadczenie o wpisie laboratorium do ewidencji 

prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych 
 

9.2.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia. 
Warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca  wykaże (przedłoży): 
a)  certyfikat/zaświadczenie kontroli jakości badań laboratoryjnych 

krajowe i międzynarodowe, 
b) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 
prowadzenia  działalności jest krótszy – w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i odbiorców zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SIWZ oraz 
załączy referencje poświadczające należyte i rzetelne wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

 
9.2.1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami    
                 zdolnymi do wykonywania zamówienia.  

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: 
a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych zgodnie 
z  Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. Zamawiający uzna spełnienie 
warunku udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca dysponuje co 
najmniej 1 osobą na stanowisku kierowniczym posiadającą 
wykształcenie wyższe, mgr analityki medycznej. 

 
9.2.1.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: 
a) opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej            

z przedmiotem zamówienia. 
 

Wykonawca złoży na Załączniku Nr 4 oświadczenie w powyższym zakresie                   
i dołączy dokumenty i oświadczenia zgodnie z wykazem w pkt. 9 SIWZ. 

 
9.2.2. nie podlegają wykluczeniu. 

 
9.2.2.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania                           

o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, 
wykonawca złoży: 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie                             
z załącznikiem nr 7 do SIWZ; 

b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania ofert, 

c) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
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ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do 
wykluczenia w oparciu o Art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo ofert, a w stosunku do osób fizycznych 
oświadczenia w zakresie Art.24 ust.1pkt.2. 

9.2.2.2. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (art. 
24 ust, 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) według 
Załącznika Nr 8. 

 
9.2.3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których 
mowa powyżej              w pkt. 10.2.2 składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne           
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu. 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
 

9.2.3.1.  Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. 10.2.3. powinny być 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące dla (nie zalegania                        
z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                      
i zdrowotne.) oraz 6 miesięcy (o nie otwarciu jego likwidacji ani nie 
ogłoszono upadłości) przed upływem terminu składania ofert . 

9.2.3.2.    Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w pkt. 10.2.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,                   
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 
10.2.3.1 stosuje się odpowiednio. 

9.2.3.3.  W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez 
Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych 
organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem                       
o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego 
dokumentu. 

 
9.2.4. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej 

podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi 
spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień 
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publicznych,  w tym: 
9.2.4.1    W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 

gospodarcze, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy wykonawcy ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania  postępowaniu                  
i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie 
w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia 
podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców                 
w sposób umożliwiający ich identyfikację.  

9.2.4.2  W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki 
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy podlegają sumowaniu. 

9.2.4.3  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania                     
o udzielenie zamówienia na podstawy  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy wymagane jest 
załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie. 

10. WARUNKI WYKLUCZAJ ĄCE Z UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU.   
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców w przypadkach 
określonych w art. 24 ustawy z zastrzeżeniem art.. 26 ust. 3 ustawy.  
 

11. DODATKOWE WYMAGANIA OD WYKONAWCÓW. 
 

11.1. Konsorcjum/spółki cywilne przed podpisaniem umowy musi przedłożyć 
Zamawiającemu umowę regulującą wzajemną współpracę i zobowiązania jego 
członków.  

 
12.    INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW SKŁADANIA OFERT 
               

13.1. Niniejsza specyfikacja oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą być 
użyte jedynie  w celu sporządzenia oferty. 

13.2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi                       
w niniejszej specyfikacji. 

13.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem                        
i złożeniem oferty. 

 
13.  WYKAZ OŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą   

   DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZRENIA   
   SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
13.1. Oferta musi zawierać:  

 

x Oświadczenie  woli 

1. Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ.  

2. Arkusz asortymentowo cenowy – część I zamówienia wg. Załącznika Nr 2 do SIWZ.;                                      
część II zamówienia wg Załącznika Nr 3 do SIWZ. 

3. Zaakceptowany, tj. podpisany na każdej stronie projekt umowy - Załącznik Nr 9. 
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4. 

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, 
o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - 
pełnomocnictwo należy przedstawić w formie oryginału, podpisane przez Wykonawcę lub 
w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

x Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa                 
w art. 22 ust. 1 ustawy. 

1. 
Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych                    
w art. 22 ust. 1 ustawy zgodnie z załącznikiem nr  4 do SIWZ 

2. 
W przypadku publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej aktualny wypis 
z rejestru zakładów opieki zdrowotnej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem składania ofert. 

3. 
Aktualne zaświadczenie o wpisie laboratorium do ewidencji prowadzonej przez Krajową Izbę 
Diagnostów Laboratoryjnych 

4. certyfikat/zaświadczenie kontroli jakości badań laboratoryjnych krajowe i międzynarodowe. 

5. 

Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania 
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia   działalności jest krótszy – w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenie 
referencji stwierdzających należyte wykonanie tych usług – Załącznik Nr 5 do SIWZ.  

6. 

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych z wyszczególnieniem co najmniej 1 osoby na stanowisku 
kierowniczym posiadającym wykształcenie wyższe, mgr analityki medycznej. – Załącznik Nr 
6 do SIWZ 

7. Opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 

x Dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia                               
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. 

1. 
Podpisane oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, 
o których mowa  w  art. 24 ust. 1 i 2 ustawy zgodnie z załącznikiem  nr 7 do SIWZ. 

2 

Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie 
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

3 

Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

4 

Aktualny odpis  z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.  1 pkt. 2. 

5. 
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej według Załącznika Nr 8. 
 

Wymienione dokumenty i oświadczenia mają potwierdzać postawione warunki podmiotowe i być 
zgodne z zapisem o braku podstaw do wykluczenia (pkt. 9 SIWZ) 
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x Ponadto do oferty należy złożyć: 

1. 
Procedury i zasady przygotowania pacjenta do badań laboratoryjnych i RTG, wykonania tych 
badań oraz transportu materiału do badań laboratoryjnych.  

2.  Wzór druku zlecenia na badania laboratoryjne. 

 
13.2.   Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej 

w pkt.14.1.  Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.  
 13.3.  Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek 

oraz wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do formularza ofertowego – 
załącznik nr 1 do SIWZ. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało 
odrzuceniem oferty.  

13.4. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                        
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć 
zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do 
oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa”. 

13.5. Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia                       
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
„za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę 
(osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie 
rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. 
Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii 
poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału                           
w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone               
w formie oryginału. 

13.6. Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy                   
o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy  w postępowaniu, 
udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego 
oświadczenia. 

13.7. Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone                 
w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony   w innym języku 
wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcy. 

 
14.    INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę   
         ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ   
         PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW.              
         

14.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w 
ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza 
formę  faksu. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje faksem jest 
zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do 
niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery  faksu prowadzącego 
postępowanie zostały podane w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. Oświadczenia, 
dokumenty, pełnomocnictwa związane z uzupełnieniem w trybie art. 26 ust. 3 
ustawy  składa się  w formie pisemnej. 

14.2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, 
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu 

                 podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający           
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                    zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma. 
14.3. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści  

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany 
udzielić wyjaśnień  niezwłoczne,  jednak nie później niż  na 2 dni przed upływem 
terminu składania ofert  pod warunkiem że wniosek  o wyjaśnienie specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do 
końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  

           Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim uczestnikom postępowania bez 
wskazania  źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której  
umieszczona jest SIWZ, tj.: http://spzpoz.busko.pl.  

14.4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie, 
przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana               
w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i zostanie przekazana wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej, 
na której  umieszczona jest SIWZ - http://spzpoz.busko.pl.  

14.5. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny 
dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin 
składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie 
internetowej, na której  umieszczona jest SIWZ - http://spzpoz.busko.pl.  

 

15. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SI Ę                   
Z  WYKONAWCAMI 

15.1.   Uprawnioną osobą do porozumienia się z Wykonawcami jest  p. Anita Kozioł, tel.    
41 356 71 24 

15.2. Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 07:00 do 14:35 
w siedzibie Zamawiającego. 

16. TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
       Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.   

 
17. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 
 
       Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 
18. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA 

 
        Nie jest wymagane 
 
19. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
 

19.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności                     
w formie pisemnej.  

19.2. Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań 
Zamawiającego, określonych w SIWZ. 

19.3. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący 
zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu 
otwarcia ofert. 
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19.4. Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 
             „Przetarg nieograniczony na zadanie: wykonanie usług zdrowotnych w zakresie     
              badań laboratoryjnych /diagnostyki obrazowej (RTG). 
           Nie otwierać  przed 27.04.15r.godz.10.10” 

19.5. W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za  
zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed 
wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą 
kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert. 

20. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 

            Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 
Przychodnia Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój – pok. 220 
Termin składania ofert upływa w dniu 27.04.2015r. o  godz. 10.00 

            Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona 
Wykonawcy bez otwierania.  

 
21. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 

21.1.  Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego – w Sali  Konferencyjnej, 
pokój 202   w dniu 27.04.2015r. o godzinie 10.10. bezpośrednio przed otwarciem 
ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

21.2.     Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.                           
W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle 
Wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. 

21.3.     Oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z postępowania, jeżeli Wykonawca nie 
złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych                   
w ustawie lub niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem zasad określonych w art. 26 
ust 3. 

21.4.     Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. 
Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. 

 
 

22.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY ORAZ OPIS KRYTERI ÓW, KTÓRYMI 
ZAMAWIAJ ĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY 
OFERT 

22.1. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty 
z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów                 
i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy 
skalkulować w oparciu o opis przedmiotu zamówienia . 

22.2. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 
zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane 
z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu 
niezbędnego do wykonania zamówienia, oraz wszystkie inne koszty, które będą 
musiały być poniesione przy wykonaniu zamówienia. Cenę należy podać na 
formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ. 

22.3. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do 
drugiego miejsca po   przecinku. Każdy z Wykonawców może zaproponować 
tylko jedną cenę. 

22.4. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja 
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dokona oceny ofert na podstawie  kryterium: 

Nr kryt. Opis kryteriów oceny Znaczenie 

1 cena brutto 100% 

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium (zawierająca najniższą 
cenę) może uzyskać maksimum 100 pkt. 

22.5. Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów: 

Nr kryt. Wzór 

1 

Cena brutto 

Liczba punktów = Cn/Cb x 100 
gdzie: 

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych 

 - Cb – cena oferty badanej 

 - 100 wskaźnik stały 
 

22.6.    W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych ofert. 

22.7.  Zgodnie z art.87 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Zamawiający poprawi w tekście oferty 
oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem 
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na 
niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, nie 
powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym 
wykonawcę , którego oferta została poprawiona. 

22.8. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia zostaną wykluczeni wykonawcy                      
w stosunku,  do których wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

22.9.   Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieje jedna z okoliczności zawartych w art. 89 
ust. 1 ustawy.  

22.10.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako 
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru, podpisując umowę, której 
wzór stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji.  

       
23. INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY                   
W  SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
23.1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą 

ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.  
23.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę  

odrębnym pismem lub telefonicznie.  
23.3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z  treści      

niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.  
23.4. W przypadku jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie uznana 

za najkorzystniejszą, Zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy o 
realizację zamówienia, umowę regulującą współpracę tych Wykonawców. W tym 
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celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie, są oni zobowiązani 
przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści 
następujące postanowienie: 

23.4.1. okres obowiązywania co najmniej na czas nie krótszy niż czas trwania  
umowy z Zamawiającym powiększony o okres rękojmi; 

23.4.2. ustanowienie Pełnomocnika do zawarcia umowy z Zamawiającym; 
23.4.3. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy  przez któregokolwiek 

uczestnika do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu rękojmi; 
23.4.4. zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 
23.4.5. zawierać oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności wobec 

Zamawiającego 
23.4.6. w przypadku upadłości lub likwidacji pełnomocnika lub jednego                      

z uczestników, jego zobowiązania przejmuje inny uczestnik lub 
pełnomocnik. 

 
24. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą 

WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO W ZÓR 
UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJ ĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY 
ZAWARŁ Z NIM UMOW Ę W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 
TAKICH WARUNKACH. 

       
         Określa projekt umowy stanowiący załącznik Nr 9 do SIWZ 
 
25. ZAMAWIAJ ĄCY DOPUSZCZA ZMIAN Ę ZAWARTEJ UMOWY                                

W NASTĘPUJĄCYCH OKOLICZNO ŚCIACH 

25.1. Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

25.2. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której 
dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w przypadku:  
wystąpienia zmian w  zakresie przedmiotu umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na skutek okoliczności, 
których nie można było przewidzieć na etapie przygotowania postępowania. 
Zmiany te mogą dotyczyć jedynie sytuacji, kiedy opublikowany zostałby nowy 
wykaz zmieniający badania obowiązujące w podstawowej opiece zdrowotnej - 
wprowadzony Zarządzeniem Prezesa NFZ.  

 
26. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH  

WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. 
 

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia 
Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale 
VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art.11 ust.8 
ustawy.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
przysługuje skarga do sądu. 
Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania 
poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub 
czynności zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 
przysługuje odwołanie. 
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27. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO SIWZ 
 

1. Formularz oferty – załącznik nr 1  
2. Arkusz asortymentowo cenowy – załącznik nr 2 i 3  
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu –               

                  załącznik Nr 4 
4. Wykaz wykonanych usług - załącznik nr 5  
5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia -    

                  - załącznik nr 6   
 

6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  – załącznik Nr 7 
7. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej -  Załącznik Nr 8. 
8. Projekt umowy – załącznik nr 9 
 

 
 

 
  


