
Nr postępowania:4/ZP/2011

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dotyczy:

Świadczenie usług badań laboratoryjnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych  (Dz.
U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej 14 tyś. euro poniżej progów unijnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy.

Biała  2011rok



ZAMAWIAJĄCY
Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej 
ul. Moniuszki 8 , 48-210 Biała
NIP 755-16-41-023 Regon 530571749
e-mail:szpitalbiala@pro.onet.pl
www:szpitalbiala.pl
Godziny urzędowania : poniedziałek – piątek 8:00 – 14:00

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości poniżej progów unijnych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 oraz art. 39 -
46 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.,
dalej PZP)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

„Świadczenie usług badań laboratoryjnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
85.14.50.00-7 -  Usługi świadczone przez laboratoria medyczne
85.14.80.00-8 -  Usługi analizy medycznej

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr VIII oraz w niniejszej specyfikacji
    istotnych warunków zamówienia,
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, równoważnych.
4. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
6. Zamawiający dopuszcza wykonanie zamówienia przez podwykonawców Wykonawcy .
7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających .

TERMIN  WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od dnia podpisania umowy . 
2. Miejsce odbioru materiałów  do badania laboratoryjnego :   Szpital w Białej , ul. Moniuszki 8.
3. Sposób wykonania zamówienia: zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz warunkami umowy.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSÓBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1. Warunki udziału w postępowaniu:
     Zgodnie z art. 22 Ustawy prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej 
     specyfikacji mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
     - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
       nakładają obowiązek ich posiadania,
   - posiadania wiedzy i doświadczenia,
   - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
   - sytuacji ekonomicznej i finansowej.
   - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 



     pzp.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

    1) Ocena spełnienia w/w udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie zgodnie z 
         formułą spełnia/niespełna w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych 
         przez Wykonawcę wraz z ofertą, wyszczególnionych w rozdziale VII.
     2) Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki udziału Wykonawca 
         spełnił. Niespełnienie choćby jednego z w/w warunków udziału skutkować będzie wykluczeniem 
         Wykonawcy z postępowania.
     3) Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i  

   dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz potwierdzających 
   spełnienie wymagań określonych przez Zamawiającego lub którzy złożyli dokumenty zawierające 
   błędy do ich uzupełnienia  w wyznaczonym terminie chyba, że mimo uzupełnienia oferta Wykonawcy 
   podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia lub dokumenty 
   powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie 
   przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niż w dniu, w 
   którym upłynął termin składania ofert.

     4) Niezłożenie oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 
        dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub gdy złożone dokumenty zawierają błędy z 
        zastrzeżeniem zapisu pkt 2 ppkt 3) skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. O 
        wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. 
        Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W
CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia
Wykonawcy powinni załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Wypełniony formularz oferty złożony wg wzoru stanowiącego załącznik nr I oraz szczegółowy formularz
    ofertowy – załącznik nr I/1
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadania:
a) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki zawarte w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp i nie podlega 
     wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy 
     Prawo zamówień publicznych – załącznik nr II
b) 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 pzp. 
    Termin wystawienia w/w dokumentu:  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
    ofert.
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy 
     pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określony w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy pzp, 
     wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia:
a) wykaz ważniejszych zamówień w zakresie zgodnym lub podobnym z zakresem zamówienia 
    zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat wraz z co najmniej dwoma referencjami od poprzednich 
    zamawiających zgodnie z wymogami niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, jeżeli okres
    prowadzenia działalności jest krótszy niż 3 lata – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
    wartością robotą stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania



    i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie – 
    załącznik nr III
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
a) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia urządzeń jakimi dysponuje Wykonawca w celu 
     zrealizowania niniejszego zamówienia (gwarantujący wykonanie przedmiotowego zamówienia – w 
     wykazie nie należy uwzględniać sprzętu drobnego jak: próbówki, materiały jednorazowego użytku itp.) – 
     złożony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr IV
b) wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na 
     temat ich kwalifikacji  zawodowych doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 
     zamówienia (do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające kwalifikacje personelu), a także 
     głównego zakresu wykonywanych przez nich czynności, z szczególnym uwzględnieniem kierownika 
     laboratorium spełniającego minimalne wymagania tj. min II stopień specjalizacji w zakresie diagnostyki 
     laboratoryjnej lub posiadający II stopień specjalizacji zgodny z profilem laboratorium– złożony zgodnie ze 
     wzorem stanowiącym załącznik nr V. 
c) dokument potwierdzający wpis laboratorium do rejestru prowadzonego przez Krajową Radę Diagnostów 
    Laboratoryjnych,
d ) dokument  potwierdzający posiadanie przez  laboratorium Akredytacji Nr 17025 lub 15189( brak
certyfikatu będzie  skutkować odrzuceniem  oferty )
e)certyfikat ISO 9001:2008 ( brak  certyfikatu będzie  skutkować odrzuceniem  oferty ) 
Dokumenty i oświadczenie potwierdzające spełnienie warunku, że Wykonawca znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 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. 
     Termin wystawienia w/w dokumentu: nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
     ofert.
b) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
    Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
     ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
     odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
     właściwego organu.
    Termin wystawienia w/w dokumentu: nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
    ofert.
c) ważna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 
    odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min. 46 500,00 
    euro, w przypadku Wykonawców nie posiadających ubezpieczenia, promesa firmy ubezpieczeniowej na 
    zawarcie umowy w zakresie przewidzianym niniejszym postępowaniem.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty: 
a) Zaparafowane istotne warunki umowy – załącznik nr VI 
b) Dokument potwierdzający wpis do  Rejestru  Zakładów Opieki Zdrowotnej,
c) pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczone przez notariusza za zgodność z oryginałem do podpisania 
    oferty. (Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli podpisujący jest lub są właścicielem/ami firmy lub jeżeli
    jest on /oni  wymieniony z imienia i nazwiska w dokumencie rejestracyjnym) i z niego wynika  
    pełnomocnictwo) – załącznik nr VII. W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza udzielać 
      pełnomocnictwa należy wpisać „nie dotyczy” i podpisać niniejszy załącznik –   załącznik nr VII  
d) oświadczenie zawierające wyszczególnienie zastrzeżonych informacji (dokumentów) stanowiących
   tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą 
   być udostępniane innym uczestnikom postępowania z podaniem ich rodzaju oraz numeru strony oferty, na 
   której są zawarte, w przypadku, gdy Wykonawca dokonuje zastrzeżenia.

Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału  lub kserokopii poświadczonej za zgodność z



oryginałem przez Wykonawcę (kserokopie dokumentów  może poświadczyć przedstawiciel Wykonawcy
upoważniony do reprezentowania firmy na zewnątrz). Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są
wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
składa odpowiedni dokument, bądź dokumenty wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
  upływem terminu składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem 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 - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
  terminu składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia oraz zaświadczenie właściwego organu 
  sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą 
  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 Ustawy Pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
  przed upływem terminu składania ofert.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
Nie dotyczy

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferty mogą być napisane tylko w języku polskim, na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem 
    drukowanym pismem oraz podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawców.
2. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, będą 
    ponumerowane oraz zaparafowane przez osobę podpisującą ofertę. Podpisane i ponumerowane powinny 
    również być wszystkie załączniki do oferty.
3. Zamawiający wymaga, aby składana oferta była spięta w sposób zapobiegający jej de kompletacji /np. w 
    skoroszycie, spięta wąsami, zbindowana itp. PROSIMY NIE STOSOWAC SPINACZY ORAZ 
    ZSZYWEK.
4. Wszystkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca.
5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania oferty 
    lub niedostarczenia jej w wymaganym terminie.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o 
    których mowa w treści niniejszej specyfikacji lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie. 
    Poświadczenie musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej, do reprezentowania 
     firmy data i napisem „za zgodnością z oryginałem”.
2. Ofertę wraz ze  wszystkimi załącznikami na ponumerowanych stronach należy umieścić w zabezpieczonej 
     kopercie opatrzonej danymi oferenta oraz napisem:
     „Przetarg nieograniczony – oferta na usługę badań laboratoryjnych na rzecz Zespołu Opieki 
       Zdrowotnej w  Białej – nie otwierać przed 28-09-2011 r .do godz.: 10:30”
3. Jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż wyżej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności 
    za przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę należy składać w :

Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej 
ul. Moniuszki 8 , 48-210 Biała



Biuro ,, Ruch chorych '' 
          W terminie do dnia:  28-09-2011r. do godz.: 10:00
2. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone i odesłane Wykonawcom bez ich otwierania. W przypadku 
    ofert przesyłanych pocztą, czy za pośrednictwem firm kurierskich, stosuje się odpowiednio zapis jak w 
    rozdziale X. Ryzyko związane z nieterminowym dostarczeniem ofert w związku z korzystaniem 
    Wykonawców w tym zakresie z usług pośrednictwa poczty, czy firm kurierskich, ciąży wyłącznie na 
    Wykonawcach.
3. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że 
    Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed 
    terminem składania ofert określonym pkt 1 rozdziału XI Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub 
    wycofaniu oferty musi zostać przygotowane i opieczętowane oraz oznaczone zgodnie z zapisem Rozdziału 
    X pkt 2 i  dodatkowo opisane sformułowaniem: „Zmiana” lub „Wycofanie

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cenę za wykonanie zamówienia należy podać na formularzu ofertowym oraz szczegółowych formularzach 
    ofertowych stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia w tym 
    transport oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy realizacji zadania.
3. Za prawidłowo wyliczoną cenę za cały przedmiot zamówienia odpowiada Wykonawca 
4. Cena nie będzie podlegała zmianom ani korektom chyba, że potrzeba zmiany lub korekty wynikała będzie 
    ze zmiany przepisów prawa.

DOKUMENTACJA OKREŚLAJĄCA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dokumentacją, określającą przedmiot zamówienia jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na
którą składa się w szczególności:
ZAŁĄCZNIK NR I – FORULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIKI NR I/1 – SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR II – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
ZAŁĄCZNIK NR III – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
ZAŁĄCZNIK NR IV – WYKAZ URZĄDZEŃ
ZAŁĄCZNIK NR V – WYKAZ OSÓB 
ZAŁĄCZNIK NR VI – ISTOTNE WARUNKI UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR VII – PEŁNOMOCNICTWO 
ZAŁĄCZNIK NR VIII – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załączniki nr I, I/1, II, III, IV, V, VII, powinny być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według zapisów
zawartych w SIWZ, bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian, w tym przeróbek, czy uzupełnień. W
przypadku, gdy informacje wpisywane w określone pozycje poszczególnych załączników nie dotyczą
Wykonawcy, wówczas Wykonawca winien wprowadzić w tych miejscach zapis: „nie dotyczy”. Załącznik nr
VI, VII, VIII powinien być zaparafowany przez Wykonawcę na każdej stronie i dołączony do oferty.

DODATKOWE INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO

1. Wszelkie , wnioski, wyjaśnienia, zawiadomienia , informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują, 
     faksem na numer 077-4388561 oraz pismem przesłanym na adres pocztowy .
2. Wnioski, wyjaśnienia, zawiadomienia ,informacje przekazane faksem  każda ze stron, na żądanie drugiej 
     strony, będzie niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania.



3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w walutach obcych. Rozliczenie między 
    Zamawiającym, a Wykonawcą następować będzie tylko w złotych polskich.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie zapisów zawartych w SIWZ w sposób 
     określony  w punkcie 1, lub pisemnie na adres siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający udzieli wyjaśnień Wykonawcy, jeżeli wniosek wpłynie do niego przed upływem terminów 
    określonych w Art. 38 ust. 1 Pzp
6. Zamawiający prześle treść udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom,  a także zamieści treść 
    wyjaśnienia na swojej stronie internetowej:  www:szpitalbiala.pl
7. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść 
    Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże 
    niezwłocznie  wszystkim Wykonawcom, którym wcześniej przekazano Specyfikację Istotnych Warunków 
    Zamówienia, a także zamieści ją przedmiotową zmianę na swojej  stronie internetowej, na której wcześniej 
    została umieszczana SIWZ.
8. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
    zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych i na swojej stronie 
    internetowej, na której wcześniej zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu.
9. Jeżeli zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, niepowodująca konieczności zmiany 
    treści ogłoszenia o zamówieniu, wymaga dodatkowego czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 
    Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano 
    wcześniej SIWZ. Ponadto Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o zmianie 
    SIWZ i przedłużeniu terminu składania ofert.
10. Wykonawca jest zobowiązany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
11. Po rozstrzygnięciu przetargu, wyłoniony spośród Wykonawców Wykonawca zobowiązany jest do 
      zawarcia umowy w czasie i miejscu wyznaczonym  przez Zamawiającego.
12. Podstawą opracowania oferty jest niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
      załącznikami.

OTWARCIE OFERT I SPOSÓB ICH OCENY

Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy stawią się w dniu 28-
09-2011r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego.

Podczas otwierania kopert z ofertami i zmianami Zamawiający ogłosi:
Nazwy Wykonawców
Adresy siedzib Wykonawców
Oferowane warunki cenowe
Terminy płatności.

Koperty oznaczone jako wycofane nie będą otwierane i zostaną zwrócone Wykonawcom po rozstrzygnięciu
przetargu.

Zamawiający poprawi:

1. Oczywiste omyłki pisarskie.
2. Oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3. Inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
    niepowodujących istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
    oferta została poprawiona.
4. Oferty zostaną odrzucone po stwierdzeniu zaistnienia okoliczności określonych w art. 89 Ustawy Prawo 
    zamówień publicznych.
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu 
    o kryteria przedstawione poniżej:



Cena ………… 100%

Kryterium ceny wyliczone będzie wg wzoru:

                   Cmin
Cof = -------------------- • Wc
                     C
 gdzie:

 Cof –    ilość punktów uzyskanych za cenę
 C     –    cena podana przez oferenta
 Cmin –    cena najniższa
 Wc        –    waga kryterium ceny.

6. Zamawiający dokona wyboru oferty, jeżeli złożona zostanie co najmniej jedna ważna oferta nie podlegająca
    odrzuceniu.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez 
    Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień 
    publicznych lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 
    oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 
    zawierają one błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie 
    chyba, że mimo ich złożenia oferta podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 
     postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać 
     spełnianie przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
     produkty wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 
     składania ofert.
8. Zamawiający może również wezwać Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia 
    wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy z dnia 29 
    stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
9. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór spowoduje powstanie obowiązku podatkowego po stronie 
    Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
    wewnątrzwspólnotowego nabyciu towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
    przedstawionej w niej ceny podatek od towaru i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z 
    obowiązującymi przepisami.
10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na złożenie oferty o takiej 
      samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
      określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
11. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż pierwotnie 
      określone w złożonych ofertach.
12. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w 
      Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i w SIWZ oraz została uznana za 
      najkorzystniejszą tzn.  uzyska największa ilość punktów.
13. O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu. 
       Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem nazwy, siedziby i adresu 
       Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazw, siedzib i adresów 
       Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
        zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktacją, ukaże 
        się w na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie wywieszone na Tablicy Ogłoszeń w siedzibie 
        Zamawiającego.
14.Umowa  z  wybranym  Wykonawcom  zostanie  zawarta  nie  wcześniej  niż  w  terminie  7  dni  od  dnia

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Wybrany Wykonawca winien przystąpić do podpisania
umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przed upływem wskazanego powyżej  terminu,



jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.
15. Umowa nie może być sprzeczna z warunkami przedstawionymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia, Ustawą Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksem Cywilnym.
16. Zamawiający  może  unieważnić  przetarg,  jeżeli  zaistnieją  warunki  określone  w  art.  93  Ustawy  
      Prawo  zamówień publicznych.
17. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego 
      postępowania z wyjątkiem  dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po wyborze 
      najkorzystniejszej oferty) oraz stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
      zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez  uczestników 
      postępowania.
18. Zasady udostępniania dokumentów:
      a) Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu przez zainteresowanego pisemnego 
          wniosku o udostępnienie wyszczególnionych dokumentów,
      b) Zamawiający wyznacza termin, miejsce i zakres udostępnianych dokumentów oraz członka komisji, 
          w obecności którego udostępnione zostaną dokumenty,
      c) Zamawiający umożliwi kopiowania udostępnionych dokumentów ( koszt wykonania kserokopii 1 
          strony A4 wynosi: 0,50 zł),
      d) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego 
          urzędowania. Informacji, stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 
          zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie udostępnia się.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może
doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów określonych w ustawie pzp,
przepisów wykonawczych do tej ustawy, jak też w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w Dziale VI Ustawy pzp.

AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Opracowała:
Wanda Fassa
Elżbieta Korykora

                                                                                                                      Zatwierdził :



Załącznik  nr I
FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca Zamawiający
Nazwa ..........................................................................
...............
Adres: ..........................................................................
................
NIP:     ....................................
REGON:  ......................................
NR TEL.: ................................. NR
FAKSU:.....................................
STRONA
WWW: ........................................................................
... ADRES
EMAIL:    ....................................................................
.......

Zespół Opieki  Zdrowotnej w Białej 
Szpital im. św. Elżbiety
ul. Moniuszki 8   48-210 Biała
tel./77/4387033 fax/77/4388561

W związku  z ogłoszeniem o postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługę badań
laboratoryjnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz
stronie internetowej www:szpitalbiala.pl

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:

WARTOŚĆ NETTO WARTOŚĆ BRUTTO
……………………………………………………
….. zł

……………………………………………………
….. zł

Słownie wartość netto:
Słownie wartość brutto:

2. Zamówienie będziemy realizować w terminie: zgodnie z SIWZ i IWU.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń,

zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i akceptujemy warunki szczegółowego
przedmiotu zamówienia.

4. Warunki płatności: w pełni akceptujemy warunki, zasady i terminy płatności określone w podpisanych
przez nas Istotnych Warunkach Umowy stanowiących załącznik do niniejszej oferty.

5. Termin płatności: 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury po wykonaniu usługi.
6. Oświadczamy, że uważamy się związanych ofertą na okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Istotne Warunki Umowy

zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
umowy na określonych w nich warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. Oferta została złożona na ............. stronach podpisanych i ponumerowanych od nr .................... do
nr ......................

9. Niniejszym informujemy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od ...........
do .............. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego



postępowania.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:

ZAŁĄCZNIKI NR I/1 – SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK NR II – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
ZAŁĄCZNIK NR III – DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
ZAŁĄCZNIK NR IV – WYKAZ URZĄDZEŃ
ZAŁĄCZNIK NR V – WYKAZ OSÓB 
ZAŁĄCZNIK NR VI – ISTOTNE WARUNKI UMOWY
ZAŁĄCZNIK NR VII – PEŁNOMOCNICTWO 
ZAŁĄCZNIK NR VIII – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

…………………………………………………………………..
(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

…………………………………………………………………..
 (nazwa i adres siedziby firmy)



SZCZEGÓŁOWY FORMULARZ OFERTOWY                                                                  Załącznik nr I/1
1 2 3 4 5 6 7 8

L.p. Nazwa badania Ilość badań*
Cena
badania

Konieczność
wykonania
badania w
trybie cito

Odpowiedź
Wykonawcy
TAK/NIE

Max. czas
wykonania
badania

Wartość
(kolumna 3 x kolumna 4)

1 AFP 10  1dzień
2 ALT 668 tak 4h
3 Amylaza 232 tak 2h
4 antybiogram do posiewu moczu 20  4 dni

5 antybiogram do wymazów i innych materiałów
(bez posiewu moczu) 60  4dni

6 APTT 48 tak 3h
7 ASO, ilościowo 6  6h
8 AST 624 tak 6h
9 Badanie płynu z jam ciała- bad. ogólne 60 tak 6h
10 Benzodiazepiny (BZD) w moczu jakościowo 4  2h
11 Bezpośredni test antyglobulinowy 2 tak 4h
12 Białko Bence-Jonesa w moczu 40  1dzień
13 Bilirubina całkowita 420 tak 6 godz.
14 Borelia IgG ilościowo 10  3dni
15 Borelia IgM ilościowo 10  3dni
16 CA 72-4 10  6dni
17 CA 125 10  1dzień
18 CA 19-9 4  1dzień
19 CEA 10  1dzień
20 Cholesterol całkowity 1800  4h
21 Cholesterol HDL bezpośredni 1400  4h
22 Cholesterol LOL ( wyliczony ) 1400  12h
23 CK 100 tak 6h
24 CK-MB, aktywność 200 tak 6h
25 Coxakie wirus p-ciała 30  10dni
26 CRP, ilościowo 160 tak 2h
27 D-dimery, ilościowo 192 tak 4h
28 Ferrytyna 6  1dzień
29 Fosfataza alkaliczna 84  6h
30 Fosfor nieorganiczny 6 tak 6h
31 FT3 60  1dzień
32 FT4 60  1dzień
33 Gamma GT-GGTP 400  6h
34 Gazometria 136  30min
35 Glukoza we krwi 5882 tak 2h
36 H.pylori w kale (dokładniejsze ) 6  1dzień
37 HBs antygen (Ag-Hbs) 60 tak 6h
38 HCV przeciwciała 60  1dzień
39 Hemoglobina glikowana met. immunoturb. 10  2 dni
40 Jonogram (Na, K, Cl) 6600  1h
41 Kał - krew utajona w kale (bez diety) 558  1dzień

42 Kał - pasożyty( 1 ozn.) z wymazem
parazytologicznym 1528  1dzień

43 Kał - resztki pokarmowe 220  1dzień
44 Kał - Posiew 2  7dni
45 Kreatynina 1640 tak 4h
46 krew w kierunku bakterii beztlenowych 20  5dni
47 krew w kierunku bakterii tlenowych 20  5dni
48 Krzywa cukrowa (3pkt) 40  1dzień
49 Kwas moczowy 194 tak 4h
50 Magnez 10 tak 4h
51 Mocz-analiza ogólna z osadem 5248 tak 4h
52 Mocznik 5654 tak 2h
53 Morfologia krwi (podstawowa) 5860 tak 1h
54 Mykologia mocz 2  10dni
55 Mykologia plwocina 2  10dni
56 NT pro-BNP 2  14 dni
57 OB. 2224 tak 2h
58 Odczyn Waalera-Rosego 10  6h



59

P/c. p. jądrowe i p. cytoplazmatyczne (ANA2),
test kompleksowy met. IIF, DID (dsDNA,
nRNP, Sm, SS-A (Ro), SS-B (La), Scl-70, Jo-
1, PM-Scl, fibrylarynowe, RNA-Polimeraza I,
PCNA, ACA, mitochondrialne,
cytoszkieletowe, rybosomalne)

8  14dni

60 P/c. p. jądrowe i p.cytoplazmatyczne (ANA1),
test przesiewowy met. IIF 6  4dni

61 P.ciała p.jądrowe i p.cytop ANA2 6 21dni
62 Płyn z opłucnej, posiew 20  7dni
63 Posiew moczu 10  4dni
64 Proteinogram 100  1dzień
65 PSA całkowity 94  1dzień
66 PT (INR) 1000  2h
67 Retikulocyty 64  3h
68 RF, ilościowo 156  2h
69 ropa w kierunku tlenowców 10  4dni
70 Rozmaz krwi (manualnie) 5256 tak 4h
71 Troponina I 506 tak 4h
72 Trójglicerydy 1400  6h
73 TSH 1872  6h
74 Wapń całkowity 28 tak 4h
75 Witamina B12 8  1dzień
76 wymaz z gardła 2  3dni
77 wymaz z owrzodzenia 40  3dni
78 Żelazo 160  6h
79 TIBC + żelazo 200 - 1 dzień
80 Amylaza w moczu 48 tak 1 dzień
81 Białko w dobowej zbiórce moczu 20 - 1 dzień
82 Immunofiksacja 4 - 14 dni
83 Parathormon 4 - 1 dzień
84 Kortyzol 6 - 1 dzień
85 Kortyzol w moczu 6 - 7 dni
86 ACTH 2 - 3 dni
87 Porfiryny w moczu 2 - 7 dni
88 Porfobilinogen 2 - 7dni
89 17- OH sterydy z dobowej zbiórce moczu 10 - 7 dni
91 17 Ketosterydy z dobowej zbiórki moczu 10 - 7 dni
92 Adrenalina w osoczu 10 - 21 dni
93 Noradrenalina w osoczu 10 - 21 dni
94 5 HIO w dobowej zbiórce moczu 2 - 21 dni
95 Plwocina  na posiew 80 - 3 dni
96 Wymaz z narzędzi 80 - 3 dni
97 ANA P/c p. jądrowe ANA Hep - 2 4 - 3 dni
98 P/c w kierunku chór. Crohna 2 - 7 dni
99 P/c p. jądrowe anty Sm 4 - 7 dni
100 P/c cytrulinowe anty -Ccp IgG 4 - 7 dni
101 P/c anty nDNA(SLE) 4 - 1 dzień

*Rzeczywista ilość badań w okresie realizacji niniejszej umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.

……………………………………………………………………………..

          (Data, podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej



Załącznik nr II
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

1. Wyrażamy chęć uczestnictwa w postępowaniu o zamówienie publiczne – w przetargu nieograniczonym na
usługę badań laboratoryjnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej w terminie i pod warunkami
określonymi w SIWZ.

2. Oświadczamy, że posiadamy ustawowo wymagane uprawnienia niezbędne do wykonania prac lub czynności
określonych w SIWZ (dokumentacji przetargowej).

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z
2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) dotyczące:
· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;
· posiadania wiedzy i doświadczenia; 
· dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
· sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia publicznego.

4. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.
24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655, ze zm.).

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze szczegółowymi warunkami postępowania zawartymi w SIWZ
(dokumentacji przetargowej) i nie wnosimy uwag co do jej treści oraz, że posiadamy zdolność do realizacji
zadania.

6. Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu składania ofert.
7. Oświadczamy, że termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
8. W razie wybrania naszej oferty akceptujemy zawarte SIWZ „Istotne Warunki Umowy”.

………………..........                                                                   ………………………..………………………………………………
Miejscowość, data                                                                                 Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej



Załącznik nr III
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Nazwa Wykonawcy:     …………………………………………………………………
              ……………………………………………………………………………………………

                                          …………………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy:     ………………………………………………………………………………………………
              …………………………………………………………………………………………………

                      tel.:             ………………………………………………..
                    Faks:             ………………………………………….…….

Wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, których
charakter jest zgodny lub zbliżony do przedmiotu zamówienia.

Lp. Przedmiot zamówienia Czas realizacji Nazwa
Zleceniodawcy

Wartość
netto

Dokumenty
potwierdzające
należyte
wykonanie

Do wykazu należy dołączyć referencje co najmniej 4 Zleceniodawców działających w  systemie  24 godz.  na  dobę
7 dni  w tygodniu , potwierdzające wykonanie zamówień   w sposób należyty

………………………………………..                                                                    ………………………..……
Miejscowość, data                                                                                 Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej



Załącznik nr IV

………………..……………………………….

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ SPRZĘTU WYKORZYSTYWANEGO DO WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

NAZWA SPRZĘTU PRODUCENT MODEL

……………………………………………………………………………..

(Data, podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej



Załącznik nr V

………………..……………………………….

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB I PODMIOTÓW 

JAKIMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ WYKONYWAC ZAMÓWIENIE LUB BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA WRAZ Z INFORMACJAMI NA TEMAT ICH KWALIFIKACJI NIEZBĘDNYCH DO
WYKONANIA ZAMÓWIENIA, A TAKŻE ZAKRESU WYKONYWANYCH PRZEZ NICH CZYNNOŚCI (ze szczególnym
uwzględnieniem kierownika laboratorium)

L.p. Imię i nazwisko
 lub firma

Zakres czynności przewidzianych do realizacji przez osoby lub firmy
na zadaniu będącym przedmiotem zamówienia ( np. stanowisko,
zakresy obowiązków, działania specjalne)

Posiadane kwalifikacje

Do wykazu należy dołączyć kopie posiadanych uprawnień potwierdzających kwalifikacje .

………………………………………………………………………………..
                                                              ( Data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)



Załącznik nr VI

ISTOTNE WARUNKI UMOWY

Umowa nr: …………….. 

Zawarta w dniu ……………………… w   Białej pomiędzy: 
Zespół Opieki Zdrowotnej w  Białej ul. Moniuszki 8 , 48-210 Biała  wpisaną pod nr 0000005532  prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział KRS,
posiadającym NIP 755 16 41 023 REGON : 530571749, 
 reprezentowanym przez:
dr n. med . Zdzisław  Juszczyk  – Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej 

zwanym dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………
…………………………………………………………….
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
Zwanym dalej „Wykonawcą”

§ 1
Przedmiotem umowy jest wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług zdrowotnych w zakresie badań laboratoryjnych zleconych
przez Zamawiającego.

§ 2
1. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania badań laboratoryjnych zlecanych przez jednostki organizacyjne Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje  się  do uruchomienia punktu pobierania krwi dla pacjentów z zewnętrzną .
2. Zlecenia przesyłane będą Wykonawcy elektronicznie w systemie informatycznym Zamawiającego i/lub w wersji papierowej.
3. Laboratorium, w którym Wykonawca wykonywał będzie świadczenia, czynne będzie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania w pierwszej kolejności zleconych badań przez Zamawiającego.
 5. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania informacji, sprawozdań z wykonanych badań, a zleconych przez Zamawiającego w
     okresach miesięcznych w formacie ustalonym przez Strony. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania innych sprawozdań  z  
     wykonanych badań na życzenie Zamawiającego. Sprawozdania wykonywanie będą bezpłatnie.
6. Rzeczywista ilość badań w okresie realizacji niniejszej umowy wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego.
7.Odbiór  materiału do  badań przez Wykonawcę odbywać  się będzie w Szpitalu  w Białej , ul. Moniuszki 8 .
8. Czas oczekiwania na wykonanie badania zgodnie z załącznikiem nr I/1, który stanowi integralną część niniejszej umowy.
9. Badania Cito mogą być zlecane o każdej porze w stanach zagrożenia życia i zdrowia pacjenta i ich wykonanie powinno mieć priorytet 
    pierwszeństwa przed innymi badaniami zleconymi przez Zamawiającego . Wynik badania winien być dostarczony do Zamawiającego 
    niezwłocznie w najkrótszym możliwym czasie. Za wykonanie badań cito wykonawca nie dolicza dodatkowych opłat prócz opłat 
    wynikających z umowy zgodnie z załącznikiem nr 1
10. Wyniki badań cito zostaną bezzwłocznie przekazane telefonicznie, faxem lub  wewnętrzną siecią informatyczną lekarzowi podpisanemu 
      na skierowaniu. Oryginał wyniku zostanie dostarczony wraz z pozostałymi wynikami i dokumentacją elektroniczną.
11. W przypadku nie wykonywania niektórych badań lub zaprzestania ich wykonywania z przyczyn awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany 
      jest do wykonania tych badań u innego Wykonawcy, przy czym termin realizacji oraz cena badania pozostanie bez zmian.
12. Transport materiału do badań  odbywać się będzie na koszt Wykonawcy w sposób zapewniający stabilność materiału.
13. Odbiór  materiałów do  badania  odbywać  się  będzie codziennie do  godz.11:00 na  koszt Wykonawcy    . W przypadku gdy laboratorium 
      Wykonawcy znajdować  się będzie w odległości  powyżej 30 km w linii  prostej od  siedziby  Zamawiającego odbiór wszystkich materiałów
cito będzie  na koszt Wykonawcy . 
14. Do obowiązków Wykonawcy należy:
      - zapewnienie   materiałów  jednorazowego   użytku   niezbędnych   do   transportu   materiału   z   jednostek organizacyjnych Zamawiającego   do 
        laboratorium, nie dotyczy  strzykawek i igieł służących do pobrania, które zapewnia Zamawiający,
      - prowadzenie komputerowej bazy danych pacjentów,
      - zintegrowanie  systemu komputerowego Wykonawcy w sposób zapewniający kompatybilność z systemem informatycznym stosowanym przez 
        Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego,
      - przesyłanie wyników badan do systemu informatycznego Zamawiającego,
      - przekazywanie wyników badań w formie papierowej,
      - zapewnienie wiarygodności wyników  w oparciu o zewnętrzną i wewnętrzną kontrolę wszystkich parametrów oznaczanych w Laboratorium 
        Wykonawcy,
     - wydawanie wyników badań oraz dokumentacji  upoważnionym  do tego osobom zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakładach 
          opieki zdrowotnej,
      - wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający nie ponosił będzie żadnych dodatkowych kosztów z tego 
         wynikających.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług medycznych przez osoby przedstawione przez Wykonawcę podczas prowadzonego
    postępowania przetargowego.
2. O każdej zmianie personalnej Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego co najmniej na 7 dni przed planowaną 
    zmianą. Sytuacja ta nie dotyczy choroby personelu lub urlopu. W takich sytuacjach osoby zastępujące powinny posiadać kwalifikacje
     nie mniejsze niż osoby, które zastępują.



3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za świadczone usługi przez zatrudniony przez niego personel w ramach niniejszej umowy.

§ 4
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz do zapewnienia pacjentom bezpieczeństwa,
w szczególności wykonywania świadczeń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i przez personel posiadający wymagane
kwalifikacje i badania okresowe.

§ 5
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przy wykonywaniu niniejszej umowy:
1. obowiązków określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, póz. 883),
2. innych aktów prawnych obowiązujących w ochronie zdrowia
3. regulaminów porządkowych, oraz zarządzeń wewnętrznych obowiązujących w jednostkach Zamawiającego.

§ 6
W celu prawidłowej realizacji niniejszej umowy Wykonawca współpracuje z pracownikami zatrudnionymi przez Zamawiającego oraz innymi
podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych pacjentom Zamawiającego.

§ 7
1. Wykonawca ubezpiecza się od odpowiedzialności cywilnej na kwotę gwarancyjną min. 46500,00 euro.
2. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć ciągłość i ważność polisy OC.
3. Odpowiedzialność cywilną za jakość świadczonych usług w zakresie udzielonego zamówienia Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarnie.

§ 8
Umowa niniejsza może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
1. Wykonawca nie dopełni obowiązków w niej określonych,
2. Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
     oraz nie przedstawi w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy kserokopii kwalifikacji personelu udzielającego świadczeń w ramach niniejszej 
     umowy.
 3. Gdy Wykonawca nie dostarczy aktualnej umowy ubezpieczenia OC,  najpóźniej na 3 dni przed wygaśnięciem dotychczasowej umowy 
     ubezpieczeniowej.
 4. Gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru placówek
     ZOZ prowadzonego przez wojewodę oraz atestów na sprzęt stosowany do wykonywania zamówienia,
 5. Gdy Wykonawca nie przedstawi w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy wpisu do rejestru laboratoriów prowadzonego przez 
     Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dotyczącej laboratorium,
 6. Wykonywania zamówienia przez osoby nie posiadające wymaganych kwalifikacji.

§ 9
Świadczenie usług medycznych przez osoby inne niż wymienione w ofercie wymaga zgody pisemnej Zamawiającego.

§ 10
1. Ceny określone w załączniku nr 1 (cennik badań) obowiązywać będą przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt 5.
2. Łączna wartość umowy nie może przekroczyć kwoty  …….  Zł. Brutto.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji zawartych w zamówieniu w okresie trwania umowy i w ramach jej 
    wartości.
4. Umowa wygaśnie po upływie okresu na jaki została zawarta niezależnie od wartości zrealizowanych usług, jak również po w przypadku 
    zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym w terminie wcześniejszym niż okres na jaki została zawarta.
5. W razie zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, ceny, o których mowa w ust. 1 ulegną zmianie z uwzględnieniem nowej stawki podatku 
     VAT. Wprowadzenie zmian do umowy w tym zakresie nastąpi na podstawie aneksu sporządzonego w formie pisemnej, pod rygorem 
     nieważności.

§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej związanej z wykonaniem badań  

 zleconych przez Zamawiającego oraz dokumentację obowiązującą u Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do dokumentacji medycznej dla celów kontroli dokonywanej przez Opolski Oddział  
    Wojewódzki NFZ u Zamawiającego, jak również przez samego Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli na każde żądanie Opolskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia jak również  
     Zamawiającego.

§ 12
1. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie rachunków wystawianych miesięcznie przez Wykonawcę.
    Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Zleceniobiorcy przelewem na konto w banku:

na numer: w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury szczególnego wykazu wg formatu określonego przez Zamawiającego, zawierającego 
    dane osoby, której wykonano badanie ( imię, nazwisko), osobę Zlecającą badanie, oddział lub poradnię w której wydano zlecenie oraz cenę 
    wykonanego badania. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany formatu i danych jaki powinien zawierać wykaz stanowiący załącznik do
    faktury.
3. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest data obciążenia rachunku Zamawiającego.
4. W przypadku nie dotrzymania umownego terminu zapłaty należności, Wykonawca będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 



    każdy dzień opóźnienia.
5. Przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów o których mowa w pkt. 2 i 3 sporządzonych w sposób nieprawidłowy lub nie odpowiadających 
    stanowi faktycznemu spowoduje wstrzymanie płatności. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania Zamawiający o przyczynie 
    wstrzymania płatności w terminie 7 dni od daty przyjęcia dokumentów.
6. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego płatności całości lub części należności, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia 
     dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentów korygującego w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o 
     stwierdzonych uchybieniach.
7. Do czasu uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentu korygującego Zamawiający nie dokonuje wypłaty 
    wstrzymanych należności, a także ma prawo do wstrzymania płatności w całości lub części za następny okres rozliczeniowy.
8. Nowy termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionych rachunków, usunięciu nieprawidłowości 
    lub wystawienia dokumentu korygującego.

§ 13
Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………………………. do ………………………..

§ 14
1. Strony mogą wypowiedzieć umowę w każdym czasie z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia..
2. Oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie Cywilnym oraz warunkami niniejszej umowy Zamawiający może odstąpić od realizacji 
    niniejszej umowy w przypadku gdy:
    a) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
        przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości 
        o powyższych okolicznościach,
     b) została ogłoszona upadłość lub rozwiązanie działalności Wykonawcy,
     c) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi normami, lub niezgodnie z warunkami niniejszej 
         umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie nie zmienia swojego postępowania. Zamawiający powierzy poprawienie 
         lub dalsze wykonanie prac innemu Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 15
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy:
     a) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
          - w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca,

b)  Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne:
            - w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada 
            Zamawiający.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% niezrealizowanej części umowy w przypadku:
     a) wykonania badań z opóźnieniem za które odpowiada Wykonawca,
     b) wykonania badań w sposób niepoprawny,
     c) nie przesłania wyników badań w formie papierowej i elektronicznej do systemu informatycznego Zamawiającego.
3. W przypadku zaistnienia którejkolwiek sytuacji z §15 pkt 2 Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy zapłaty za te badania.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar.

§ 16
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy nie naruszające Ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) mogą nastąpić za pomocą aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 17
W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 29.01.2004r. prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.)

§ 18
Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy jeśli nie zostaną załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd rzeczowo właściwy dla
siedziby Zamawiającego.

§ 19
Umowa sporządzona została w dwóch egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

                WYKONAWCA                           ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr VII



Załącznik nr VII

………………………………………..
Pieczęć firmowa Wykonawcy

PEŁNOMOCNICTWO

Nazwa Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………………
          ………………………………………………………………………………………………………

…
Adres Wykonawcy:   ………………………………………………………………………………………

          …………………………………………………………………………………………

                     tel.:           …………………………………………………………………
                   Faks:           ………………………………………………………………..

W związku z naszym udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez Zespół
Opieki Zdrowotnej w Białej, w trybie przetargu nieograniczonego, na realizację zadania:

Usługa badań laboratoryjnych na rzecz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej

udzielamy pełnomocnictwa niżej wymienionej osobie do podpisania oferty i wszystkich wchodzących w jej skład
załączników w naszym imieniu (Wykonawcy):

Imię i Nazwisko upełnomocnionego:            ……………………………………………………………………………
…..…..
                      zajmowane stanowisko:            ……………………………………………………………………………
……....
                                   Dowód Osobisty:            seria …………….. numer ……………………

            wydany przez:                ……………………………………………………
          lub inny dokument tożsamości:            …………………………………………………

     wzór podpisu upełnomocnionego:            …………………………………………………………….………………
………..

………………………………………..                                                                    ………………………..………………
Miejscowość, data                                                                                 Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej



Załącznik nr VIII

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I DODATKOWE WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCY

1. Wykonawca wykonywał będzie wszelkie laboratoryjne badania diagnostyczne z zakresu immunologii, biochemi, koagulologii, analityki
ogólnej, markerów nowotworowych, serologii, hematologii, bakteriologii z wyjątkiem badań histo-patologicznych, które wykonywał
będzie inny Wykonawca .

2. Wykonawca zobowiązuje  się  do uruchomienia punktu pobierania krwi dla pacjentów z zewnętrzną .
3. Niedopuszczalne jest obciążenie pacjenta lub jego bliskich koniecznością uiszczenia opłat w przypadku gdy posiada on zlecenie  wydane

przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej .
4. Laboratorium w którym Wykonawca wykonywał będzie świadczenia, czynne będzie przez 24 godziny 7 dni w tygodniu, 
5. Większość badań wykonywanych w szpitalu, wykonywanych jest w trybie cito, ze względu  na  specyfikę lecznictwa zamkniętego.

Ilość badań uzależniona jest od ilości pacjentów i ich dolegliwości.  Badania citowe, podstawowe wykonywane bezwzględnie, natychmiast,
wyszczególnione zostały w załączniku I/1. Wykonawca zobowiązany jest do podania, czy będzie wykonywać w trybie cito wyszczególnione
badania. W przypadku braku zgody na badania cito Wykonawcy zostanie odrzucona,

6. Badania Cito mogą być zlecane o każdej porze w stanach zagrożenia życia i zdrowia pacjenta i ich wykonanie powinno mieć priorytet
pierwszeństwa przed innymi badaniami zleconymi przez Zamawiającego. Wynik badania winien być dostarczony do Zamawiającego
niezwłocznie w najkrótszym możliwym czasie. Za wykonanie badań cito wykonawca nie dolicza dodatkowych opłat prócz opłat
wynikających z umowy zgodnie z załącznikiem nr 1. Transport odbywa się na koszt Szpitala .

7. Wyniki badań cito zostaną bezzwłocznie przekazane telefonicznie, faxem lub  wewnętrzną siecią informatyczną lekarzowi podpisanemu na
skierowaniu. Oryginał wyniku zostanie dostarczony wraz z pozostałymi wynikami i dokumentacją elektroniczną.

8. Zlecenia przesyłane będą Wykonawcy elektronicznie w systemie informatycznym Zamawiającego i/lub w wersji papierowej.
9. Wyniki krytyczne (alarmowe ) Wykonawca  bezzwłocznie przekazuje telefonicznie, faxem lub  wewnętrzną siecią informatyczną

Zamawiającemu .
10. Wyniki badań winny być dostarczane do Zamawiającego niezwłocznie w najkrótszym możliwym czasie .
11. W przypadku nie wykonywania niektórych badań lub zaprzestania ich wykonywania z przyczyn awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany

jest do wykonania tych badań u innego Wykonawcy, przy czym termin realizacji oraz cena badania pozostanie bez zmian.
12. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania środka transportu, którym będzie odbierał i transportował krew z Zespołu Opieki

Zdrowotnej w Białej
13. Transport z Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej  należy zorganizować co najmniej 1 raz dziennie do godziny 11:00na koszt

Wykonawcy . W przypadku gdy laboratorium Wykonawcy znajdować  się będzie w odległości  powyżej 30 km w linii prostej od
siedziby  Zamawiającego odbiór  materiałów cito  będzie na koszt Wykonawcy . 

14. Finansowanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania diagnostycznych badań laboratoryjnych rozliczane będzie na
zasadzie wyceny według cennika złożonego w ofercie i ilości wykonanych poszczególnych badań w danym miesiącu,

15. Badania specjalistyczne, których Wykonawca nie wykonuje w swoim laboratorium zobowiązany będzie przekazać do innego
laboratorium, z którym zobowiązany będzie podpisać umowę współpracy i przekazać ją do wglądu Zamawiającemu /dotyczy
badań wysokospecjalistycznych/.

16. Niedopuszczalne jest wykonywanie u  innego Wykonawcy badań podstawowych,  „cito”  realizowanych  na zlecenie oddziałów
szpitalnych Zamawiającego, chyba że wynika to z sytuacji np. z awarii sprzętu znajdującego się w laboratorium. W takiej sytuacji
Wykonawca może przekazać wykonanie badań do innego Wykonawcy, bez zmiany wykonania terminu badania oraz bez narażenia
zdrowia i życia pacjentów. Ponadto zlecone badanie może być zrealizowane u Wykonawcy spełniającego wszelkie w tym zakresie
wymagania przewidziane przepisami prawa w przedmiotowym zakresie,

17. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu w ilości, która zapewni właściwą jakość świadczonych usług, ze
szczególnym uwzględnieniem kierownika laboratorium zatrudnionego w pełnym etacie posiadającego II stopień specjalizacji w
zakresie diagnostyki laboratoryjnej lub posiadający II stopień specjalizacji zgodny z profilem laboratorium .

18. Wykonawca zobowiązany jest samemu do określenia odpowiedniej ilości osób koniecznych do wykonania zamówienia. Wykonawca
podając ilości osób musi  uwzględnić rodzaje i ilości wykonywanych badań, dyżury oraz zgodność z obwiązującymi przepisami prawa
pracy.

19. Wyniki badań muszą być potwierdzane przez diagnostę posiadającego stosowne uprawnienia,
20. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zakupem materiałów jednorazowego użytku wykorzystywanych do badań

laboratoryjnych, odczynników, próbówek, pasków, materiałów zużywalnych do aparatów itd.,
21. W celu potwierdzenia zatrudnienia wymaganego personelu należy załączyć wykaz pracowników zgodnie z  załącznikiem V.
22. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania informacji, sprawozdań z wykonanych badań, a zleconych przez

Zamawiającego w okresach miesięcznych w formacie ustalonym przez Strony. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do
wykonywania innych sprawozdań z wykonywanych badań na życzenie Zamawiającego. Dodatkowe sprawozdania wykonywane
będą bezpłatnie.

23. Rozliczenie za wykonane usługi zdrowotne następować będzie w trybie miesięcznym.
24. Transport materiałów do badań oraz wyników badań  z laboratorium odbywać się będzie transportem i na koszt Wykonawcy. 
25. Pobór krwi i materiałów do badań pacjenta szpitalnego odbywać się będzie przez personel Zamawiającego .
26. Do obowiązków Wykonawcy również należeć będzie:

- zapewnienie   materiałów  jednorazowego   użytku   niezbędnych   do   transportu   materiału   z   jednostek organizacyjnych Zamawiającego   do
laboratorium, nie dotyczy  strzykawek i igieł służących do pobrania, które zapewnia Zamawiający,

- prowadzenie komputerowej bazy danych pacjentów,
- zintegrowanie  systemu komputerowego Wykonawcy w sposób zapewniający kompatybilność z systemem informatycznym stosowanym przez

Zamawiającego bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego,
- przesyłanie wyników badan do systemu informatycznego Zamawiającego,
- przekazywanie wyników badań w formie papierowej,
- zapewnienie wiarygodności wyników  w oparciu o zewnętrzną i wewnętrzną kontrolę wszystkich parametrów oznaczanych w Laboratorium

Wykonawcy,



- wydawanie wyników badań oraz dokumentacji  upoważnionym  do tego osobom zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakładach
opieki zdrowotnej,

- wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający nie ponosił będzie żadnych dodatkowych kosztów z tego
wynikających.

27. Wykonawca   zobowiązany   wymaganej   przepisami   prawa   jest   do   prowadzenia    dokumentacji   medycznej   związanej
z wykonywaniem badań zleconych przez Zamawiającego.

28. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia dostępu do dokumentacji medycznej dla celów kontroli dokonywanej
przez OOWNFZ oraz Zamawiającego,

29. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli na każde żądanie Opolskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia
jak również Zamawiającego.

30. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania oprogramowania umożliwiającego rejestrację oraz przechowywanie i dostęp do
bazy danych oraz wydruk odpowiednich sprawozdań,

31. Proponowany termin płatności za wykonane usługi wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury wystawionej po wykonaniu usługi,
32. Pozostałe szczegóły przedmiotu zamówienia znajdują się w załączonych wzorach umów, stanowiących integralną część IWZ,
33. Wykonawca odpowiada za dobór właściwych procesów i jakość wykonywanych usług, gwarantując najwyższą jakość

oferowanych świadczeń.

34. Wykonawca zobowiązuje się do bezpiecznego i właściwego usuwania resztek materiału biologicznego i jego utylizacji,
35. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia zgodnie z złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami NZOZ w

zakresie BHP,   p. poż. i sanepidu oraz zgodnie z obowiązującą NZOZ Ustawą z dnia 15-04-2011r. o działalności leczniczej
Dz.U. Nr 112 poz. 654 ) 

36. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości udzielania świadczeń, a w szczególności do
ich udzielania przez cały okres obowiązywania umowy.

………………………………………………………………………………

(data i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)


