
Busko-Zdrój, dnia 28.04.2016r. 
 
Nr sprawy : GK/  34/ 01 /16 
 

OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

 
 

Samodzielny Publiczny Zespół Podstawowej Opieki Zdrowotnej  
Ul. Sądowa 9, 28-100 Busko-Zdrój 
Tel. 041 356 71 24 
 

ogłasza przetarg nieograniczony 
na wykonanie usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych                              

i diagnostyki obrazowej /RTG/ obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej. 
 
Adres strony internetowej, na której umieszczono SIWZ: http://spzpoz.busko.pl 
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  
28.04.2016r. 
 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia  jest: 
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 do 
SIWZ. Kod CPV: 85145000-7( usługi świadczone przez laboratoria medyczne) i  Kod CPV: 
85150000-5 (usługi obrazowania medycznego). 
 
2.Postanowienia szczegółowe:     
1) Badania laboratoryjne muszą być wykonywane przy użyciu odczynników spełniających 
wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (tekst jedn. Dz. 
U. z 2015r. poz. 876 z pózn.zm.), które zostały zgłoszone  do Rejestru Wytwórców                               
i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. 
2) Wykonawca zapewnia pobranie materiału w systemie próżniowym zgodnie                               
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 r. 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 minimum 2 punkty pobrań materiału biologicznego zlokalizowane 
na terenie miasta Busko-Zdrój, w tym 1 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. 
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 co najmniej dwóch pracowników                          
w punkcie pobrań w Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju  w celu pobierania materiału 
biologicznego. 



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, zawierające wszystkie badania obowiązujące w podstawowej opiece 
zdrowotnej  określone w części IV Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 
dnia 24 września 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej. 
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 będą udostępniane elektronicznie oraz dostarczane              
w formie pisemnej w dniu pobrania materiału biologicznego  do punktu Rejestracji                   
w Przychodni Nr 1  w Busku-Zdroju najpóźniej do godziny 15.00. Wyjątek stanowią wyniki 
badań mikrobiologicznych i proteinogramu, które dostarczone będą do 4 dni od momentu 
pobrania. 
12) 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 18.00. 
13) Wyniki badań RTG wraz z opisem lekarza radiologa będą udostępnione w ciągu                    
3 dni pracujących od momentu wykonania. 
14) Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia zgodnie                                 
z obowiązującymi aktualnie przepisami prawnymi w sposób odpowiadający zasadom 
współczesnej wiedzy medycznej prowadząc stosowną dokumentację medyczną.  
15) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z wymogami Narodowego 
Funduszu Zdrowia, który zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli przedmiotu 
zamówienia.  
16) 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. 
17) Zamawiający nie pokryje kosztów badań innych niż wyszczególnione w załączniku Nr 2  
– 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 Załączniku Nr 2 . W przypadku wykonania takiego badania Wykonawca 
poniesie jego koszt.  
 
3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 
 
4.Zamówienie powinno być wykonane sukcesywnie  przez okres 13 miesięcy od dnia 
01.06.2016r. do 30 czerwca 2017r.   
 
5.Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące 
warunki, dotyczące: 
a.      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
         przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 
c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do   



         wykonywania zamówienia; 
d. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań stawianych Wykonawcom  
przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ. Ocena spełniania tych 
warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych dokumentów. Ocena spełnienia 
warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie 
spełnia”. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem 
Wykonawcy z postępowania. 
 
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
     
7. Kryteria oceny ofert: cena brutto - 95%,  dysponowanie odpowiednią ilością punktów 
pobrań materiału biologicznego - 5 %  
 
8. Miejsce i termin składania ofert:  
 w siedzibie Zamawiającego - Przychodnia Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9,                  

28-100 Busko-Zdrój. Pokój 220. 
   Termin składania ofert upływa w dniu 12.05.2016r. o  godz. 10.00 
 
9. Miejsce i termin otwarcia ofert:  
    w siedzibie Zamawiającego w Przychodni Nr 1 w Busku-Zdroju, ul. Sądowa 9.                          
    Pokój nr 202 w dniu 12.05.2015r. o  godz. 10.05.   
 
10. Termin związania ofertą: 30 dni. 
 
11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.  
 
12. Zamawiający nie zamierza ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem   
      aukcji elektronicznej.  
 
14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 
 

 
 

Dyrektor SPZPOZ 

                                                                                            w Busku-Zdroju 

 

 


