
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT 

ogłoszonego przez Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych 

dnia 11.05.2021 r. na udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 

wykonywanie badań laboratoryjnych na rzecz Ośrodka Leczenia Odwykowego w 
Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, Woskowice Małe, 46-100 Namysłów. 

1. Do konkursu mogą przystąpić: 

- podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się nabyciem fachowych 
uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej 
dziedzinie medycyny (art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 711)  

- posiadające Laboratoryjny System Informacyjny (LIS) zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 8 maja 2018 r. w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej 
(Dz.U. 2018 poz. 941 ze zm.) umożliwiający odbieranie zleceń na badania laboratoryjne oraz 
wysyłkę wyników tych badań do Szpitalnego Systemu Informacyjnego (HIS) Zamawiającego 
w standardzie HL7 v.2.3 

- wykonujące badania w zakresie poziomu substancji psychoaktywnych 

2. Szczegółowe warunki dla świadczeń: 

a) Materiał do badań pobierany będzie w siedzibie Zamawiającego sprzętem i na koszt 
oferenta. 

b) Oferent na własny koszt będzie odbierał materiał do badań trzy razy w tygodniu: 
poniedziałek, środa i piątek w dni pracujące. 

c) Oferent będzie odbierał materiał do badań w sytuacjach nagłych na podstawie 
zgłoszeń telefonicznych w ciągu 60 minut od zgłoszenia, również w dni wolne od pracy 
lub święta. 

d) Oferent dostarczy wyniki badań świadczeniobiorcy tylko w formie elektronicznej w 
standardzie HL7 CDA w ciągu 4 godzin od odbioru próbek. W przypadku badań nagłych 
zgłaszanych telefonicznie wyniki zostaną przekazane niezwłocznie. 

3. Oferta winna składać się z wypełnionego formularza oferty (załącznik nr 1), wypełnionego 
wykazu badań w rubryce cena jednostkowa oraz niżej wymienionych dokumentów:  

a) dokument uprawniający do udzielania świadczeń zdrowotnych - wpis do rejestru 
diagnostów laboratoryjnych, 

b) zezwolenie i numer wpisu do rejestru Laboratoriów Diagnostycznych, 
c) kserokopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - wydruk z CEIDG lub KRS, 

d) oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszeniem i warunkami szczegółowymi,  
e) kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 



cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2019 poz. 866) lub 

kserokopię polisy ubezpieczeniowej OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów 

z dnia 22 grudnia 2011 r.  w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej świadczeniodawcy niebędącego podmiotem wykonującym działalność 

leczniczą, udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2011, nr 293, poz. 1728), 

f) wykaz badań będących przedmiotem zamówienia. 

4. Czas trwania umowy: od 01.07.2021 r. do 30.04.2023 r. 

5. Zapłata należności za wykonanie usługi nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania 
comiesięcznej faktury.  

6. Kryteria oceny oferty (zgodnie z warunkami szczegółowymi): 

- cena – 100%.  

Za najkorzystniejszą ofertę Udzielający zamówienia uzna ofertę najkorzystniejszą pod 
względem ceny. Aby wybrać najkorzystniejszą ofertę musi wpłynąć co najmniej jedna oferta 
nie podlegająca odrzuceniu. Udzielający zamówienia wybierze najkorzystniejszą ofertę 
spośród poszczególnych nieodrzuconych ofert, wyłącznie w oparciu o przedstawione 
kryterium. 

7. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Konkurs laboratorium” na 
adres Organizatora: Ośrodek Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych, ul. Pałacowa 15, 
Woskowice Małe, 46-100 Namysłów do 21.05.2021 r. do godz. 14:00 

Otwarcie ofert nastąpi: 24.05.2021 r. o godz. 10:00 w siedzibie Ośrodka. 

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

8. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka i na 
stronie internetowej www.olo.biuletyn.info.pl. 
 
9. Odrzucenie oferty i unieważnienie postępowania konkursowego: 
Udzielający zamówienia odrzuca ofertę: 

1) złożoną po terminie; 
2) zawierającą nieprawdziwe informacje; 
3) jeżeli Przyjmujący zamówienie nie określił przedmiotu oferty lub nie podał 

proponowanej ceny; 
4) jeżeli oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) jeżeli oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 
6) jeżeli Przyjmujący zamówienie złożył ofertę alternatywną; 
7) jeżeli Przyjmujący zamówienie lub oferta nie spełniają wymaganych warunków 

określonych w przepisach prawa oraz w szczegółowych warunkach umów o udzielanie 
świadczeń zdrowotnych; 

8) jeżeli oferta została złożona przez Przyjmującego zamówienie, z którym w okresie 5 lat 
poprzedzających ogłoszenie postępowania została rozwiązana przez Ośrodek Leczenia 

http://www.olo.biuletyn.info.pl/


Odwykowego umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lub rodzaju 
odpowiadającym przedmiotowi ogłoszenia bez zachowania okresu wypowiedzenia z 
przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie. 

 
Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie konkursowe w przypadku, gdy: 

1) nie wpłynęła żadna oferta; 
2) wpłynęła jedna oferta i nie podlega ona odrzuceniu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w 

toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta i nie podlega ona odrzuceniu, komisja 
może przyjąć tą ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych 
samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert; 

3) odrzucono wszystkie oferty; 
4) kwota najkorzystniejszej oferty(ofert) przewyższa kwotę, którą Udzielający 

zamówienia zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

zawarcie umowy nie leży w interesie Udzielającego zamówienia, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć. 

 
10. Zawarcie umowy: 

1) Kierownik Udzielającego zamówienia zawiera umowę na udzielanie świadczeń 
zdrowotnych z wybranym przez komisję konkursową oferentem, który przedstawił 
najkorzystniejszą ofertę. 

2) Projekt umowy na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne stanowi załącznik 
do Szczegółowych warunków konkursu. W uzasadnionych przypadkach po 
negocjacjach projekt umowy może zostać zmieniony. 

 
11. Środki odwoławcze: 

1) Oferenci, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 
Udzielającego zamówienia zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia 
umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze, tj. 
protest, odwołanie. 

2) Środki odwoławcze nie przysługują na: 
a. wybór trybu postępowania; 
b. niedokonanie wyboru oferenta; 
c. unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie 

świadczeń zdrowotnych. 
3) W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 

zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent 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 zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest 
on oczywiście bezzasadny. 

5) Komisja 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) Oferent biorący udział w postępowaniu może złożyć do udzielającego zamówienia 

odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia o 
rozstrzygnięciu postępowania. Wniesienie odwołania po terminie nie podlega 
rozstrzygnięciu. 

10) Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 14 dni od otrzymania. Wniesienie odwołania 
wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych do czasu jego 
rozpatrzenia. 

11) Decyzję o sposobie rozpatrzenia odwołania zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i stronie 
internetowej Ośrodka w terminie 2 dni od jej wydania. 

 
12. Zastrzega się prawo odwołania konkursu ofert, przesunięcia terminu składania ofert i 
terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyn. 
 
 
Załączniki: 
zał.1. Formularz oferty z wykazem badań 
zał.2. Projekt umowy 
 


