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CZĘŚĆ I – Instrukcja dla wykonawców 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 
Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Moniuszki 8 
48-210 Biała 
Tel./faks: 774387033 
e-mail: szpitalbiala@pro.onet.pl 
adres strony internetowej: www.szpitalbiala.pl 
2. Tryb udzielania zamówienia 
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie 
przetargu nieograniczonego (art. 39-46 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp. 
3. Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badań laboratoryjnych dla  Zespołu Opieki 
Zdrowotnej w Białej. Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
85.14.80.00-8, 85.14.50.00-7 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w części II niniejszej siwz.      
4. Termin realizacji zamówienia 
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie w okresie 24 miesięcy od daty 
zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania wartości zamówienia. 
5. Zamówienia częściowe 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
6. Zamówienia uzupełniające 
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających (art. 34 ust. 5 
ustawy Pzp), polegający na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień dla poszczególnych 
części zamówienia, w kwocie nieprzekraczającej 10% wartości zamówienia podstawowego. 
7. Wymagania dotyczące zatrudnienia  osób wykonujących czynności w zakresie 
realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a 
Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia żadnych wymagań dotyczących 
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917). 
8. Warunki udziału w postępowaniu 
Zamawiający zastosuje w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp, tj. dokona 
najpierw oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca , którego oferta została oceniona 
jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1. W zakresie posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,  o 
ile wynika to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający uzna za potwierdzony warunek, jeżeli do oferty wykonawca dołączy ważne 
zezwolenie na prowadzenie działalności, 
2. W zakresie sytuacji ekonomicznej. 
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań odnośnie powyższego warunku. 
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na  
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podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiącego  
załącznik nr  7 do niniejszej siwz. 
3. W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. 
Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu, który posiada kwalifikacje i 
uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 
2019r., poz. 849) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie 
wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r., 
nr 43, poz. 408 z późn. zm.) -  załącznik nr  4  i załącznik nr 5 do niniejszej siwz 
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                                
w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nim stosunków prawnych (zgodnie z art. 22a ustawy Pzp). 
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie, wówczas ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania ich                           
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
6. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcy, i podania przez wykonawcę nazw (firm) 
podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w 
art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
9.  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
1. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo. 
Etap I  
Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie 
informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału i w oświadczeniu o 
braku podstaw do wykluczenia, stanowiącego załącznik nr 3 i załącznik nr 7 do niniejszej 
siwz. 
Etap II  
Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane 
na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie 
wyłącznie Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą spośród tych, 
które nie zostaną odrzucone po analizie Oświadczeń. 
2.  Jeżeli Wykonawca nie złożył Oświadczeń, lub innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia postępowania lub złożone Oświadczenie lub dokumenty są niekompletne, 
zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający 
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, 
chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
10. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 
1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu; lub nie 
wykazał braku podstaw wykluczenia. 
2. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, 
art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018r. 
poz. 1600, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1263), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny, 
c) skarbowe, 



SIWZ nr sprawy 2/ZP/2019 

 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach  
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 769), 
3.  Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, 
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce 
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za 
przestępstwo, o którym mowa w ust. 2. 
4. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję 
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty, tych należności. 
5. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega 
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne                                               
i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów. 
6. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje 
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane 
przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. 
8. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia 
lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia,                    
o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu 
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być 
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału                            
w postępowaniu. 
9. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu 
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. 
10. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania 
się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.        
z 2019r. poz. 628). 
11. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania  
się o zamówienia publiczne. 
12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), 
złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do 
zachwiania uczciwej konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
13. Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd 
układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie 8 wierzycieli 
przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 
1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub 
którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł  
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układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje  
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził 
likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo 
upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498). 
14. Wykluczenie wykonawcy następuje: 
a) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 lit. a–c i pkt. 14, gdy osoba, o 
której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 
pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 
potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został 
określony inny okres wykluczenia, 
b) w przypadkach, o których mowa: w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której 
mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 
lit. d, w ust. 1 pkt 15 i w ust. 5 pkt 5–7 – jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, 
chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym 
decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna, 
c) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, 
d) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został 
prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, 
e) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 
obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 
15. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 2, 3 i 5 do 9 oraz ust. 12 i 13, 
może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stan  faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom 
lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu 
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem 
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie 
zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego 
zakazu. 
16. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę                          
i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione 
na podstawie ust. 15. 
17. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
11. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie mają dostarczyć wykonawcy na 
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz nie podleganiu 
wykluczeniu z postępowania. 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu                            
z postępowania stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 i załącznik nr 7 do niniejszej 
siwz: 
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w tym osób fizycznych nie 
będących pracownikami Wykonawcy, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw  
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wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim 
powołuje się na ich zasoby, składa także odrębne w/w oświadczenia dla każdego z tych  
podmiotów, 
b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia 
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 
c) jeżeli Wykonawca zamierza część zamówienia zlecić podwykonawcom na zdolnościach, 
których polega, na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębne w/w 
oświadczenia dla tych podwykonawców, 
d) dokumenty wskazane w pkt a, b i c muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu, brak podstaw wykluczenia lub kryteria selekcji w zakresie, w którym każdy z 
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
2. W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji                      
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.3 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze 
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej 
stanowi załącznik nr 8 do niniejszej siwz. 
3. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz wskazujących brak podstaw do wykluczenia. Niżej 
wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta 
zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i 
miejscu ich dostarczenia: 
a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania oferty, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych 
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania oferty, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi  
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu, 
c) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,                     
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy 
Pzp. 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w ust. 3 litera „a” składa 
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w  
postępowaniu. 
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których  
mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 
wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy 
lub miejsce zamieszkania tej osoby.  
W przypadku wątpliwości co, do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, 
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych 
informacji dotyczących tego dokumentu. 
4. Pełnomocnictwo udzielone przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania                   
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
5.  W przypadku składania oferty wspólnej przez kilka podmiotów każdy z wykonawców 
składających ofertę wspólną zobowiązany jest złożyć: 
a) komplet dotyczących go dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. „a”, 
b) oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust.1 pkt. 24 ustawy Pzp. 
6. Oświadczenia składane przez wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, 
których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez 
podwykonawców, składane są w oryginale. 
7. Pozostałe dokumenty, inne niż oświadczenia, o których mowa wyżej, składane są                       
w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 
8. Za oryginał uważa się oświadczenie lub dokument złożone w formie pisemnej lub                    
w formie elektronicznej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem 
dokonuje wykonawca albo podmiot trzeci, albo wykonawca wspólnie ubiegający się                           
o udzielenie zamówienia publicznego, albo podwykonawca - odpowiednio, w zakresie 
dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem 
następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej podpisane odpowiednio 
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski. 
10. Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub złożenie dokumentu                       
w niewłaściwej formie (np. niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem 
odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania (po dokonaniu 
czynności przewidzianych w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp). 
11. Wszelkie druki  stanowiące załączniki do niniejszej siwz są wzorami mającymi ułatwić 
Wykonawcy złożenie oferty. Dopuszcza się zastosowanie innych druków oświadczeń                                           
i wykazów pod warunkiem, że będą one zawierały wszystkie wymagane informacje. 
12. Ocena spełniania warunków zostanie dokonana w/g formuły: spełnia /nie spełnia. 
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12. Wymagane dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia. 
1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez 
Zamawiającego należy załączyć do oferty następujące dokumenty: 
a) wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum  2 usług, 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów na rzecz których usługi 
zostały wykonane – załącznik nr 4 do niniejszej siwz, 
b) dowody potwierdzające, czy wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie, 
13. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego  z wykonawcami. 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w formie pisemnej. 
Zamawiający dopuszcza wszelkie niżej wymienione formy porozumiewania się                                      
z Wykonawcami: 
a) środki komunikacji elektronicznej: poczta elektroniczna i fax (forma preferowana); 
b) operator pocztowy lub kurier; 
c) osobiste doręczenie. 
2. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pytania Wykonawców muszą być 
sformułowane na piśmie, i skierowane na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej, 48-210 Biała, ul. 
Moniuszki 8, fax 774388563,  e-mail: szpitalbiala@pro,onet.pl  
3. Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania Wykonawców pod warunkiem że wniosek 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do 
Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 
terminu składania ofert. 
4. Wszelkie informacje o zmianach w niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na pytania zostaną 
opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalbiala.pl.  
5. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami. 
6. Osoba prowadząca postępowanie po stronie Zamawiającego:  
a) w sprawach merytorycznych: Sebastian Stankala – tel. 774388567 
b) w sprawach formalnoprawnych: Mirosława Paczkowska -  telefon 774388562, e-mail: 
mpaczkowska@szptalbiala.pl  
od poniedziałku do piątku w godz. od 730  do 1400, fax 774388563 
14. Opis sposobu przygotowania ofert. 
1. Oferta musi być napisana w języku polskim. 
2. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu w formie papierowej. 
3 .Formularz ofertowy musi być zgodny w treści z załączonym do siwz wzorem stanowiącym 
załącznik nr 1.. Oferta musi być podpisana  w sposób umożliwiający identyfikację osoby 
podpisującej, podpis lub podpisy muszą być czytelne lub opatrzone pieczęciami imiennymi. 
4. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć ORYGINAŁ 
lub kopię poświadczoną notarialnie pełnomocnictwa udzielonego osobie podpisującej ofertę 
przez osobę prawnie upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 
5. Wszystkie wypełnione strony powinny być ponumerowane i zaparafowane. Zamawiający 
nie będzie ponosił odpowiedzialności za brak w ofercie stron pozbawionych kolejnych 
numerów. 
6. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu przetargowym tylko jedną 
ofertę pod rygorem wykluczenia z postępowania 
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę 
podpisującą ofertę. 
8. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące  
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warunki: 
a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela / 
partnera wiodącego. 
b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty 
w ORYGINALE lub kopii poświadczonej notarialnie. 
9. Jeżeli Wykonawca dołączy do oferty dokumenty inne niż wskazane w pkt. 12 niniejszej 
SIWZ zaleca się, aby były one zgrupowane w odrębnej części oferty. Dokumenty te nie będą 
brane pod uwagę przy badaniu ofert. 
10. Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu otwarcia 
ofert. 
15. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
1. Oferty należy złożyć w Zespole Opieki Zdrowotnej przy ulicy Moniuszki 8, 48-210 
Biała w biurze Ruch Chorych w terminie do dnia 5 lipca 2019r. lub przesłać na adres 
Zamawiającego wskazany w niniejszej siwz.  
 2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj. Zespołu Opieki Zdrowotnej 
przy ulicy Moniuszki 8, 48-210 Biała w Sali Wykładowej w dniu 5 lipca 2019r., o 
godzinie 1015. 
3. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 
4. Ofertę  należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego 
zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą 
(firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco: 

Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Moniuszki 8 

48-210 Biała 
oraz opisane:  
 OFERTA – „ Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla  Zespołu Opieki Zdrowotnej 

w Białej” 
„Nie otwierać przed dniem 5 lipca 2019r. godz.1000„  

Nr sprawy:  2/ZP/2019 

16. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty. 
1. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. 
2. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane 
przed upływem terminu składania ofert. 
3. Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i 
według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty 
(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". 
4. W przypadku złożenia kilku zmian kopertę (paczkę) każdej kolejnej zmiany należy 
dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”. 
5. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy 
złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio 
opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem 
"WYCOFANIE". 
17. Opis sposobu obliczenia ceny oferty. 
1. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która obejmować  
będzie wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji  
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Istotnych Warunków Zamówienia.  
2. Przedstawiona w ofercie cena będzie ceną kompletną, jednoznaczną i ostateczną,  
uwzględniającą ewentualne rabaty i upusty, obejmującą należny podatek VAT naliczony  
zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie oraz wszelkie koszty związane z  
wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
3.  W Formularzu oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej siwz, Wykonawca  
winien podać cenę brutto za wykonanie całości zamówienia, uwzględniając wszystkie  
koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 
4. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch  
miejsc po przecinku.  
5. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku 
podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 
dotyczącym:  
• wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów,  
• importu usług lub towarów, 
• mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT.  
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od  
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
6. Wykonawca składając ofertę informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie  
prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę  
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego  
powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. W tym celu należy złożyć  
wypełnione oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do niniejszej siwz. 
18. Działania poprzedzające ocenę ofert. 
1. Niezwłocznie po upływie terminu otwarcia ofert Zamawiający zamieści na swojej  stronie 
internetowej www.szpitalbiala.pl (BIP zakładka Zamówienia Publiczne) informacje zgodnie z 
art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. 
2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 
zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o 
tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
19. Wymagania dotyczące wadium. 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
20. Kryteria wyboru i sposób oceny ofert oraz udzielenie zamówienia. 
1. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich 
znaczenie:  
 
Lp. KRYTERIUM WAGA MAKSYMALNA 

ILO ŚĆ PUNKTÓW, 
JAKIE MO ŻNA 

OTRZYMA Ć ZA DANE 
KRYTERIUM 

1. Cena 60% 60 
2. Jakość 40% 40 

RAZEM:  100% 100 
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1) kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu  
zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty. Liczba punktów w tym 
kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: 
 
                                                                   C min 

C =  ——  × 60 pkt 
                                                                   Co 
gdzie: 
C min – cena brutto oferty najtańszej 
Co – cena brutto oferty ocenianej 
2) W kryterium jakość będą przyznawane punkty za wymienione niżej dodatkowe 
wymagania: 
a) posiadanie akredytacji nr 17025 lub 15189 – 10 pkt 
b) posiadanie certyfikatu ISO 9001:2008 – 10 pkt 
c) posiadanie certyfikatu Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej 
w Łodzi – 10 pkt 
d) posiadanie certyfikatu Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce 
Mikrobiologicznej w Warszawie – 10 pkt 
2.  Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w w/w kryteriach. 
21.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
Zamawiający odstępuje od żądania zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
22. Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze ofert w celu zawarcia 
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną wymaga się przedłożenia 
Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
2. Zamawiający żąda, aby, o ile są już znane, Wykonawca podał nazwy (firm) albo imiona i 
nazwiska, dane kontaktowe podwykonawców i ich przedstawicieli prawnych, 
zaangażowanych w realizację zamówienia. 
22. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego 
zamówienia. 
1. Umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej. 
2. Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie 
stanowią inaczej. 
3. Umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o 
dostępie do informacji publicznej. 
4. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 
zawartym w ofercie. 
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
6. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy, w tym dot. możliwości dokonania zmiany 
umowy oraz warunków takiej zmiany zostały zawarte w  części III niniejszej siwz. 
23. Środki ochrony prawnej  - Dział VI ustawy Pzp. 
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu 
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub 
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy. 
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę Prezesa UZP, o  
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której mowa w art. 154 pkt.  5. 
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie  na czynności: 
a) określenia warunków udziału w postępowaniu 
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
c) odrzucenia oferty odwołującego. 
d) opisu przedmiotu zamówienia; 
e) wyboru oferty najkorzystniejszej, 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia za pomocą środków komunikacji elektronicznej, 
7. Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 
8. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 
9.  Na czynności, o których mowa w ust. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 
180 ust. 2 Pzp. 
10. Odwołanie wnosi się: 
a) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji (o której mowa w ust. 7) o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 Pzp,  albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób; 
b) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia na stronie internetowej. 
11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 9 wnosi się w terminie                  
5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 
12. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia 
zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia lub 
1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie 
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. 
13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert lub termin składania wniosków. 
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14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu  
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 
15. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu 
ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, 
zwanych dalej „orzeczeniem”. Zamawiający może złożyć do Izby wniosek o uchylenie 
zakazu zawarcia umowy. Izba może uchylić zakaz zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie 
umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu publicznego, w szczególności w 
dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, przewyższające korzyści związane                                 
z koniecznością ochrony wszystkich interesów, w odniesieniu do których zachodzi 
prawdopodobieństwo doznania uszczerbku w wyniku czynności podjętych przez 
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
16. Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa 
Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium 
albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do 
zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
wezwanie kieruje się jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą. 
17.  Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, 
kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu                              o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie 
internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana 
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
18. Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni 
od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes 
w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy 
wnoszącemu odwołanie. 
19. Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 
postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 
na korzyść jednej ze stron. 
20. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego 
Wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli 
zgłaszający opozycję uprawdopodobni, że Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu 
rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala 
opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na 
posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie 
przysługuje skarga. 
21. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać                                
w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił,                                      
z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez 
uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie Zamawiającego. 
22. Odwołujący oraz Wykonawca wezwany zgodnie pkt. 15 nie mogą następnie korzystać ze 
środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie                          
z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 
23. Do postępowania odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 
listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym),  
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jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 
24. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 
skarga do sądu. 
25. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 
Zamawiającego. 
26. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania 
odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 
27. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje 
skarga kasacyjna. 
24. Ogłoszenie wyników przetargu. 
1. Wyniki postępowania ogłoszone zostaną w siedzibie Zamawiającego i na stronie 
internetowej: www.szpitalbiala.pl w BIP zakładka Zamówienia Publiczne. 
2. Uczestnicy postępowania zostaną poinformowani o wynikach za pomocą e-maila lub 
faxu zapisanych w ofercie Wykonawcy. 
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do  postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 
119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. 
Moniuszki 8, 48-210 Biała; 

 inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Opieki Zdrowotnej jest Pan Tadeusz 
Tracz, iod@szpitalbiala.pl, tel. 774388564*; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Świadczenie usług 
badań laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej, numer 
postępowania 2/ZP/2019, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez 
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas 
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania 
umowy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, 
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ** ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 
art. 18 ust. 2 RODO *** ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 

_____________________ 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora 
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 
oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do 
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw 
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego. 
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CZĘŚĆ II –    Opis przedmiotu zamówienia 

1. Wykonawca będzie wykonywał wszelkie laboratoryjne badania diagnostyczne z zakresu 
immunologii, biochemii, koagulologii, analityki ogólnej, markerów nowotworowych, 
serologii, hematologii, bakteriologii z wyjątkiem badań histo-patologicznych. 
2. Wykonawca zapewni wykonanie badań laboratoryjnych przy użyciu materiałów 
medycznych i odczynników dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r., poz. 175). 
3. Laboratorium w którym Wykonawca wykonywał będzie świadczenia, czynne będzie przez 
24 godziny 7 dni w tygodniu i będzie spełniało wymagania zawarte w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać 
medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r., nr 43, poz. 408 z późn. zm.) 
4. Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt jednorazowy, druki skierowań i kody kreskowe do 
zlecanych badań, kompatybilne z systemem informatycznym Zamawiającego. 
5. Koszty materiałowe związane z oznakowaniem materiału do badań oraz druków i  
skierowań pokrywa Wykonawca. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do podania, czy będzie wykonywać w trybie „cito” badania 
wyszczególnione w załączniku nr 2. W przypadku braku zgody na badania „cito” oferta  
Wykonawcy zostanie odrzucona. 
7. Badania „cito” mogą być zlecane o każdej porze w stanach zagrożenia życia i zdrowia 
pacjenta i ich wykonanie  musi mieć pierwszeństwo przed innymi badaniami zleconymi przez 
Zamawiającego. Za wykonanie badań na „cito” Wykonawca nie dolicza dodatkowych opłat, 
poza wynikającymi z umowy zgodnie z załącznikiem nr 2. Transport odbywa się na koszt 
Zamawiającego. 
8. Wyniki badań w trybie „cito” i krytyczne (alarmowe) Wykonawca będzie bezzwłocznie 
przekazywać Zamawiającemu telefonicznie, faxem lub siecią informatyczną. Oryginały 
wyników będą dostarczane wraz z pozostałymi wynikami i dokumentacją elektroniczną do 
Zamawiającego w następnym dniu po odbiorze materiału, w przypadku badań trwających 
dłużej – dostarczenie wyników powinno nastąpić w następnym dniu po zakończeniu badania. 
9. Materiał do zlecanych badań będzie pobierany w siedzibie Zamawiającego, przez jego 
fachowy personel po przeszkoleniu przez Wykonawcę. 
10. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru materiału do badań oraz przekazywanie 
wyników z laboratorium własnym środkiem transportu i na swój koszt co najmniej raz 
dziennie do godziny 11,00. W przypadku odbioru materiału na „cito”, jeżeli laboratorium 
Wykonawcy znajdować się będzie w odległości powyżej 30 km w linii  prostej od siedziby 
Zamawiającego, transport będzie się odbywał na koszt Wykonawcy. 
11. Wykonawca może zlecać wykonywanie badań innym Podwykonawcom, przy zachowaniu 
standardów dobrej praktyki laboratoryjnej i innych wymogów przewidzianych w niniejszym 
opisie przedmiotu zamówienia. 
12. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić listę badań, które będą zlecane 
Podwykonawcom. 
13. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopię umowy zawartą z Podwykonawcą.  
14. Wyniki badań muszą być autoryzowane przez diagnostę posiadającego stosowne       
uprawnienia. 
15. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia personelu, który posiada kwalifikacje i 
uprawnienia zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001r. o diagnostyce laboratoryjnej (Dz. U. z 
2019r., poz. 849) i rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004r. w sprawie  
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wymagań jakim powinny odpowiadać medyczne laboratoria diagnostyczne (Dz. U. z 2004r.,  
nr 43, poz.408 z późn. zm.) - załącznik nr  6  oraz zapewni właściwą jakość świadczonych 
usług. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim sprzętem – załącznik nr 6 
oraz warunkami lokalowymi niezbędnymi do przeprowadzania tych badań zgodnie z 
zasadami wiedzy medycznej i obowiązującymi przepisami. 
17. 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. 
18. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z zakupem materiałów jednorazowego 
użytku wykorzystywanych da badań laboratoryjnych, odczynników, próbówek, pasków, 
materiałów zużywalnych do aparatów, itd. 
19. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania informacji, sprawozdań z Wykonanych 
badań w okresach miesięcznych. Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania 
innych sprawozdań na życzenie Zamawiającego. Dodatkowe sprawozdania wykonywane 
będą bezpłatnie. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji medycznej związanej z 
wykonywaniem badań dla Zamawiającego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 
dnia 9 listopada 2015r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015r., poz. 2069) i na własny koszt. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do bezpiecznego i właściwego usuwania resztek  materiału 
biologicznego i jego utylizacji. 
22. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie ciągłości udzielania 
świadczeń, a w szczególności do ich udzielania przez cały okres obowiązywania umowy. 
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CZĘŚĆ III -   Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego 

 
UMOWA  Nr  …..         - WZÓR 

                                   
zawarta w dniu ……..     20.… roku pomiędzy:  
Zespołem Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Białej ul. Moniuszki 8 wpisanym do 
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem  0000005532 zwanym w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Zdzisława Juszczyka - Dyrektora 
a 
……………………………….. z siedzibą w …………………………..wpisanym do KRS  w 
Sądzie Rejonowym ……………… pod numerem ………………….. wysokość kapitału 
zakładowego …… zł, NIP ………….. REGON ……………….. zwanego w dalszej części 
umowy „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

l) ........................................................................................ 
2)  ...................................................................................... 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, została 
zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 
Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie pn. „Świadczenie 
usług badań laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” .  
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi integralną część niniejszej umowy. 
 

§ 2 
1. Strony uzgadniają, że wartość umowy wynosi   ………. zł brutto. 
2. Wykonawca oświadcza, że określone prze niego ceny obejmują wszystkie  koszty związane 
z realizacją usługi, w tym ryzyko Wykonawcy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 
rozpoznania zakresu umowy nie będą stanowiły podstawy do zmiany cen jednostkowych. 
 

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

§ 4 
1. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę gwarancyjną 
minimum 46.500,00 euro. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej 
przez cały okres trwania umowy. 
 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli na każde żądanie Opolskiego Oddziału  
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Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, jak również Zamawiającego. 
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostęp do dokumentacji medycznej dla celów 
kontroli dokonywanej przez Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia u 
Zamawiającego, jak również przez samego Zamawiającego. 

§ 6 
1. Umowa zostaje zawarta na okres 24 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. od 
dnia ….................................... do dnia …............................................ 
2. Ceny określone w formularzu asortymentowo -ilościowo-cenowym obowiązywać będą 
przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem pkt 5. 
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości poszczególnych pozycji zawartych w 
zamówieniu i w ramach jej wartości. 
4. Strony dopuszczają możliwość udzielania zamówień uzupełniających polegających na 
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, w kwocie nieprzekraczającej 20% wartości 
zamówienia podstawowego. 
5. Umowa wygaśnie w przypadku zrealizowania zamówienia pod względem wartościowym w 
terminie wcześniejszym niż okres na jaki została zawarta. 
6. W razie zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, ceny, o których mowa w pkt 2 
ulegną zmianie z uwzględnieniem nowej stawki podatku. 
 

§ 7 
1. Podstawą zapłaty będą comiesięczne faktury VAT wystawione przez Wykonawcę do 7 
dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. 
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie Wykonawcy przelewem, w terminie 
30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury na konto, którego numer 
Wykonawca określi w fakturze. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dołączenia do faktury wykazu wg formatu określonego 
przez Zamawiającego, a zawierającego m.in. imię i nazwisko osoby której wykonano badanie, 
osobę zlecającą badanie, cenę badania, komórkę organizacyjną Zamawiającego w której 
wydano zlecenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany formatu i danych jaki 
powinien zawierać wykaz. 
4. Datą spełnienia świadczenia pieniężnego przez Zamawiającego jest data obciążenia 
rachunku Zamawiającego. 
5. W przypadku nie dotrzymania umownego terminu zapłaty należności, Wykonawca będzie 
uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 
6. Przedstawienie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 3 
sporządzonych w sposób nieprawidłowy lub nie odpowiadających stanowi faktycznemu, 
spowoduje wstrzymanie płatności. Zamawiający zobowiązany jest do poinformowania 
Wykonawcy o przyczynie wstrzymania płatności w terminie 7 dni od daty przyjęcia 
dokumentów. 
7. W przypadku wstrzymania przez Zamawiającego płatności, Wykonawca zobowiązany jest 
do uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentów 
korygujących w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych uchybieniach. 
8. Do czasu uzupełnienia dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia 
dokumentów  korygujących, Zamawiający nie dokonuje wypłaty wstrzymanych należności. 
9. Nowy termin płatności liczony będzie od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
wystawionych dokumentów, usunięcia nieprawidłowości lub wystawienia dokumentów 
korygujących. 
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§ 8 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości umowy. 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego w wysokości  20% wartości umowy, z wyłączeniem 
odstąpienia z przyczyn określonych w  § 9 pkt 1. 
 

§ 9 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 10 
1. Strony mogą dokonywać zmian postanowień zawartej umowy z uwzględnieniem treści art. 
144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, (aneks do umowy) pod 
rygorem nieważności. 
3. Niedopuszczalne są takie zmiany postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie od niej 
nowych postanowień, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu 
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba, że 
konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 

§ 11 
1. Wszelkie spory między stronami powstałe w wyniku realizacji umowy, jeśli nie zostaną 
załatwione polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
2. Integralnymi częściami umowy są: 
a) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
c) załącznik – opis przedmiotu zamówienia. 
3. Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie wierzytelności przysługującej mu od 
Zamawiającego bez jego zgody. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu 
Cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 

§ 12 
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
 
..........................................      .......................................... 
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CZĘŚĆ IV – Wzory formularza oferty, formularza cenowego i załączników 

do oferty 

               
                                                                                                                             Załącznik nr 1 
 
Miejscowość …………………….. dnia ………………………… 
 
 
....................................... 
pieczęć wykonawcy/ów 
 
 
OFERTA 

Do  

……………………………………………. 

ul. …………………………………… 

Kod………………… miejscowość …………………….. 

 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: „Świadczenie usług badań 

laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” 

składamy ofertę przetargową 

……………………………………………............................………………………………… 
(Nazwa Wykonawcy/ów) 

……………………………………………............................………………………………… 
(Adres Wykonawcy/ów) 

……………………………………………............................………………………………… 
(Telefon, fax.) 

……………………………………………............................……………………………… 
(Adres strony internetowej) 

……………………………………………............................……………………………….. 
(Adres e-mailowy) 

……………………………………………............................………………………………… 
(NIP) 

……………………………………………............................………………………………… 
(Regon) 

 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę netto …………………… zł (słownie 

złotych ………………………..), cena brutto ........................... zł (słownie złotych 

………………………..), w tym VAT ...........% 
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a) akredytacja nr 17025 lub 15189 – TAK/NIE⃰ 

b) certyfikat ISO 9001:2008 – TAK/NIE⃰  

c) certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi – 

TAK/NIE ⃰  

d) certyfikat Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w 

Warszawie – TAK/NIE⃰ 

1. Oświadczam/y, że przedmiot zamówienia jest zgodny z załączonym FORMULARZEM 

ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWO-CENOWYM. 

2. Wyrażam/y zgodę na realizację umowy przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy 

lub do czasu zrealizowania całej dostawy. 

3. Akceptuję/emy terminy realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w 

SIWZ. 

4. Oświadczam/y, że zaoferowane ceny jednostkowe na przedmiot zamówienia nie ulegną 

zmianie przez cały okres trwania umowy. 

5. Akceptuję/emy warunki płatności narzucone przez Zamawiającego w siwz. 

6. Oświadczam/y, że: 

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia zgodnie z 

warunkami określonymi w siwz 

- zapoznałem/liśmy się z siwz, opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy 

- zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie,  

- oświadczam/y, że przedmiot zamówienia będzie wykonywany przy użyciu materiałów 

medycznych i odczynników dopuszczonych do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach 

medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz. U. z 2019r poz. 175), posiadających aktualne 

certyfikaty jakości. 

7. Uważam/y się za związanego ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania 

ofert przetargowych. 

8. Oświadczam/y, że zamówienie zamierzam(y)/nie zamierzam(y)*) realizować przy pomocy 

podwykonawców w zakresie: …........................................ 

* ) niewłaściwe skreślić 

9. Niniejszą ofertę wraz z załącznikami składam/y na ….. kolejno ponumerowanych stronach. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 



SIWZ nr sprawy 2/ZP/2019 

 

1. …………………………………… 

2. …………………………………… 

3. …………………………………… 

 

............................................................. 
(pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionych 
do reprezentowania Wykonawcy) 
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FORMULARZ 

ASORTYMENTOWO-ILO ŚCIOWO-CENOWY 
 
Lp. Nazwa badania Ilość 

badań 
Cena 
badania 

Wartość Koniecz- 
ność wy-
konania 
badania 
 w trybie 
„cito” 

Odpo- 
wiedź 
Wyko-
nawcy 
Tak/Nie 

Maksy-
malny  
czas 
wykona- 
nia 
badania 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Mocz – badanie ogólne z osadem 5916   Tak  4h 
2. OB 6138   -  24h 
3. Morfologia krwi (pełna) 6709   Tak  1h 
4. Morfologia krwi (podstawowa) 35   Tak  1h 
5. Rozmaz krwi (manualnie) 51   Tak  4h 
6. PT (INR) 1524   Tak  2h 
7. APTT 32   Tak  3h 
8. D-dimer, ilościowo 290   Tak  4h 
9. Glukoza 6039   Tak  2h 
10. Elektrolity (Na, K) 6936   Tak  1h 
11. Lipidogram (CHOL, HDL, nie-

HDL, LDL, TG) 
4191   -  24h 

12. Cholesterol całkowity 14   -  24h 
13. Cholesterol LDL met. bezpośrednią 1   -  24h 
14. Trójglicerydy 8   -  24h 
15. Próby wątrobowe (ALT, AST, 

ALP,BIL, GGTP) 
126   -  1 dzień 

16. ALT 782   Tak  4h 
17. AST 776   Tak  24h 
18. Fosfataza zasadowa 35   -  7 dni 
19. Bilirubina całkowita 312   -  7 dni 
20. Bilirubina wolna (pośrednia) 3   -  1 dzień 
21. GGTP 732   -  24h 
22. Lipaza 6   Tak  2h 
23. Amylaza 162   Tak  2h 
24. Mocznik 6083   Tak  2h 
25. Kreatynina 6581   Tak  2h 
26. Kwas moczowy 281   Tak  7 dni 
27. Białko całkowite 14   -  1 dzień 
28. Albumina 12   -  1 dzień 
29. Proteinogram 222   -  1 dzień 
30. Żelazo 374   -  6h 
31. Ferrytyna 29   -  7 dni 
32. Wapń całkowity 68   Tak  4h 
33. Chlorki 9   -  6h 
34. Fosfor nieorganiczny 17   Tak  6h 
35. Magnez 42   Tak  4h 
36 Dehydrogenaza mleczanowa 24   -  7 dni 
37. Kał – pasożyty (1 ozn.) 1892   -  1 dzień 
38. Kał – resztki pokarmowe 27   -  1 dzień 



39. Kał – G.lamblia met. ELISA 93   -  1 dzień 
40. Kał – krew utajona (bez diety) 741   -  1 dzień 
41. Kał  - krew utajona (z zachowaniem 

diety) 
5   -  1 dzień 

42. CRP, ilościowo 942   Tak  2h 
43. ASO, ilościowo 8   -  7h 
44. Prokalcytonina, ilościowo 117   -  2h 
45. RF, ilościowo 204   -  7 dni 
46. anty-CCP 41   -  7 dni 
47. CK 87   Tak  2h 
48. CK-MB, aktywność 60   Tak  2h 
49. Troponina T 501   Tak  2h 
50. Odczyn Waalera-Rosego 1   Tak  2h 
51. BNP 630   -  1 dzień 
52. NT pro-BNP 18   -  1 dzień 
53. Homocysteina 1   -  1 dzień 
54. Retikulocyty – analiza paramatrów 

metodą automatyczną 
27   -  3 dni 

55. Płytki krwi (manualnie) 8   Tak  2h 
56. Płytki krwi 8   Tak  2h 
57. Grupa krwi 1   Tak  2h 
58. TSH 4031   -  1 dzień 
59. FT4 131   -  1 dzień 
60. FT3 125   -  1 dzień 
61. anty-TPO 60   -  1 dzień 
62. anty-TG 2   -  1 dzien 
63. P/c. p. receptorom TSH 5   -  1 dzien 
64. Tyreoglobulina 2   -  1 dzien 
65. FSH 2   -  1 dzień 
66. LH 2   -  1 dzień 
67. Estradiol 3   -  1 dzień 
68. Prolaktyna 5   -  1 dzień 
69. Beta-HCG 1   -  1 dzień 
70. DHEA SO4 1   -  1 dzień 
71. Testosteron 3   -  1 dzień 
72. Progesteron 2   -  1 dzień 
73. Transferyna 18   -  1 dzień 
74. Witamina B12 83   -  1 dzień 
75. Kwas foliowy 18   -  1 dzień 
76. UIBC 1   -  1 dzień 
77. Test obciążenia żelazem 18   -  1 dzień 
78. Hemoglobina glikowana 369   -  2 dni 
79. C-peptyd 11   -  1 dzień 
80. Parathormon 25   -  1 dzień 
81. Fosfataza kwaśna 22   -  1 dzień 
82. Witamina D metabolit 25 56   -  7 dni 
83. Witamina D3 metabolit 1,25 9   -  7 dni 
84. Kortyzol 29   -  1 dzień 
85. P/c p. fosfatazie tyrozynowej 3   -  7 dni 
86. P/c p/ dekarboksylazie kw. 

glutaminowego 
8   -  7 dni 

87. Insulina 5   -  7 dni 
88. ACTH 9   -  7 dni 



89. Katecholaminy (A, NA, D) w DZM 
met. HPLC 

3   -  1 dzień 

90. Metoksykatecholaminy w DZM (M, 
N, 3-Mt) 

2   -  1 dzień 

91. Hormon wzrostu 3   -  1 dzień 
92. IGF-1  3      
93. PSA całkowity 260   -  1 dzień 
94. CEA 150   -  1 dzień 
95. AFP 117   -  1 dzień 
96. CA 125 47   -  1 dzień 
97. CA 19-9 144   -  1 dzień 
98. CA 15-3 2   -  1 dzień 
99. Antytrombina III, aktywność 3   =  1 dzień 
100. Białko C, aktywność 5   -  1 dzień 
101. Białko S wolne 3   Tak  7 dni 
102. Czynnik V Leiden 3   Tak  7 dni 
103. Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA 2   -  2 dni 
104. Celuroplazmina 5   -  7 dni 
105. Haptoglobina 8   -  2 dni 
106. Łańcuchy lekkie kappa 3   -  1 dzień 
107. Łańcuchy lekkie lambda 3   -  1 dzień 
108. Białko Bence'a-Jonesa w moczu 2   -  1 dzień 
109. Białko w DZM 23   -  1 dzień 
110. Wapń w DZM 6   -  1 dzień 
112. Białko w moczu 3   -  1 dzień 
113. Fosfor nieorganiczny w moczu 2   -  1 dzień 
114. Amylaza w moczu 75   -  4h 
115. HBs antygen 72   -  1 dzień 
116. HBs przeciwciała 18   -  1 dzień 
117. HBe antygen 1   -  1 dzień 
118. HBc przeciwciała całkowite 2   -  1 dzień 
119. HCV przeciwciała 80   -  1 dzień 
120. HIV Ag/Ab (Combo) 14   -  1 dzień 
121. Kiła 3   -  1 dzień 
123. CMV (Cytomegalovirus) IgG 3   -  3 dni 
124. CMV (Cytomegalovirus) IgM 3   -  3 dni 
125. EBV (Epstein-Barr virus) IgG 2   -  3 dni 
126. EBV (Epstein-Barr virus) IgM 2   -  3 dni 
127. Mononukleoza zakaźna, jakościowo 2   -  3 dni 
128. Mycoplasma pneumoniae IgG 12   -  3 dni 
129. Mycoplasma pneumoniae IgM 11     3 dni 
130. Mycoplasma pneumoniae IgG, IgM 

met. IIF 
2   -  3 dni 

131. Chlamydia pneumoniae IgG 14   -  3 dni 
132. Chlamydia pneumoniae IgM 14   -  3 dni 
133. Chlamydia pneumoniae IgA 2   -  3 dni 
134. Helicobacter pylori IgG 21   -  3 dni 
135. Helicobacter pylori IgA 2   -  3 dni 
136. Helicobacter pylori w kale 164   -  3 dni 
137. Pneumocystis carinii IgG 2   -  3 dni 
138. Pneumocystis carinii IgM 2   -  3 dni 
139. Odra (Morbilli virus) IgG 57   -  3 dni 
140. Odra (Morbilli virus) IgM 56   -  3 dni 



141. Grypa typ A I B antygeny 2   Tak  6h 
142. Borelioza IgG met. Western Blot 39   -  3 dni 
143. Borelioza IgM met. Western Blot 33   -  3 dni 
144. Borelioza IgG 89   -  7 dni 
145. Borelioza IgM 91   -  7 dni 
146. Listerioza, jakościowo 2   -  7 dni 
147. Yersinia spp. IgG, IgM, IgA, z 

różnicowaniem 
2   -  7 dni 

148. Coxsackie wirus typ B2, B3, B4 
przeciwciała neutralizujące 

3   -  10 dni 

149. Bąblowica (Echinococcus spp.) IgG 3   -  7 dni 
150. Gardia lamblia IgG i IgM w 

surowicy, met. IIF 
2   -  1 dzień 

151. Karbamazepina 2   -  1 dzień 
152. Kwas walproinowy, ilościowo 3   -  1 dzień 
153. Fenytoina, ilościowo 2   -  1 dzień 
154. Wankomycyna, ilościowo 2   -  8h 
155. Etanol ilościowo 2   -  1 dzień 
156. Elastaza trzustkowa w kale 14   -  7 dni 
157. Cynk w surowicy 2   -  1 dzień 
158. Leukocytoza  2   Tak  1h 
159. PPJ  (ANA2) met. IIF i DID ENA 26   -  4 dni 
160. PPJ (ANA1) met. IIF, test 

przesiewowy 
8   -  7 dni 

161. PPJ panel sklerodermia met. 
immunoblot 

2   -  7 dni 

162. P/c p.antygenom cytoplazmy 
neutrofilów ANCA (pANCA i 
cANCA) met. IIF 

3   -  7 dni 

163. Panel wątrobowy pełny (ANA2, 
AMA, ASMA, anty-LKM, anty-
LSP, anty-SLA) met. IIF, DID 

3   -  7 dni 

164. P/c p. endomysium (EmA) w kl. 
IgG i IgA (łącznie) met. IIF 

2   -  5 dni 

165. P/c p. transglutaminazie tkankowej 
(anty-tGT) w kl. IgA met. ELISA 

2   -  5 dni 

166. P/c p. transglutaminazie tkankowej 
(anty-tGT) w kl. IgG i IgA met. 
ELISA 

2   -  5 dni 

167. P/c p. kardiolipinie w kl. IgG i IgM 
(łącznie) met. ELISA 

2   -  5 dni 

168. P/c p. beta-2-glikoproteinie I w kl. 
IgG i IgM (łącznie) met. ELISA 

2   -  5 dni 

169. P/c p. czynników wew. Castle'a i p. 
kom. okładzinowym żołądka 
(APCA) met. IIF 

3   -  5 dni 

170. P/c p. wyspom trzustki met. IIF 
(ICA) 

3   -  5 dni 

171. P/c p. keratynie (AKA) met. IIF 2   -  7 dni 
172. IgE całkowite 2   -  7 dni 
173. IgE sp. P1 – glista ludzka 2   -  7 dni 
174. Hemochromatoza – mutacje 

C282Y, H63D oraz S65C w genie 
3   -  7 dni 



HFE 
175. Płyn z jamy ciała, badanie ogólne 11   -  6h 
176. Kamienie moczowe, analiza 

chemiczna 
2   -  7 dni 

177. Test obciążenia glukozą (3pkt, 75g, 
1 i 2h) 

39   -  1 dzień 

178. Wymaz z gardła (bad. bakter.) 3   -  3 dni 
179. Wymaz z nosa (bad. bakter.) 9   -  3 dni 
180. Wymaz z rany (bad. bakter.) 47   -  3 dni 
181. Wymaz z owrzodzenia (bad. 

bakter.) 
2   -  7 dni 

182. Wymaz z odbytu (bad. bakter.) 12   -  7 dni 
183. Wymaz ze zmian skórnych  (bad. 

bakter.) 
2   -  3 dni 

184. Mocz posiew (bad. bakter.) 150   -  4 dni 
185. Kał posiew (bad. bakter.) 30   -  7 dni 
186. Plwocina posiew (bad. bakter.) 44   -  3 dni 
187. Krew posiew (bad. bakter.) 90   -  5 dni 
188. Krew posiew beztlenowy (bad. 

bakter.) 
90   -  5 dni 

189. Płyn z jamy ciała posiew (bad, 
bakter.) 

2   -  5 dni 

190. Płyn z jamy ciała posiew 
beztlenowy (bad, bakter.) 

2   -  5 dni 

191. Płyn z jamy opłucnej posiew (bad. 
bakter.) 

8   -  5 dni 

192. Płyn z jamy opłucnej posiew 
beztlenowy (bad. bakter.) 

5   -  5 dni 

193. Płyn z jamy otrzewnej posiew 
beztlenowy (bad. bakter.) 

6   -  5 dni 

194. Płyn z jamy otrzewnej posiew (bad. 
bakter.) 

6   -  5 dni 

195. Krew posiew na podłożu z 
inhibitorem 

210   -  5 dni 

196. Krew posiew na podłożu z 
inhibitorem beztlenowy 

206   -  5 dni 

197. Płyn z jam ciała posiew na podłożu 
z inhibitorem 

5   -  5 dni 

198. Płyn z jam ciała posiew beztlenowy 
na podłożu z inhibitorem 

5   -  5 dni 

199. Inny materiał posiew 2   -  3 dni 
200. Posiew kału w kierunku 

Salmonella/Schigella (bad. bakter.) 
2   -  3 dni 

 Posiew kału w kierunku 
enteropatogenne Escherichia coli 
(EPEC) 

2   -  3 dni 

201. Clostridium difficile, antygen  GDH 
i toksyna A/B w kale 

20   Tak  24h 

202. Wymaz na nosicielstwo patogenów 
alarmowych (bad. bakter.) 

935   -  3 dni 

203. Badanie epidemiologiczne 2   -  5 dni 
 Posiew końcówki cewnika 

moczowego (bad. bakter.) 
2     7 dni 

204. Wymaz z okolicy wenflonu 2   -  5 dni 



205. Posiew końcówki cewnika 
naczyniowego centralnego (bad. 
bakter.) 

2   -  5 dni 

206. Oznaczenie MIC antybiotyku 3   -  3 dni 
207. Paznokcie stóp (bad. mykol.) 2   -  7 dni 
208. Opiaty w moczu, jakościowo 2   Tak  4h 
209. Benzodiazepiny w moczu, 

jakościowo 
2   Tak  4h 

210. Borelioza – ocena subpopulacji 
komórek NK CD57 

2   -  7 dni 

211. Mycoplasma pneumoniae IgA 2   -  7 dni 
212. Yersinia enetrocolitica IgG, IgM, 

IgA 
2   -  7 dni 

213. EBV (Epstein-Barr virus) IgG, IgM, 
profil 

2   -  7 dni 

214. Albumina w moczu 2   -  7 dni 
215. P/c p.jądrowe ANA, AMA, ASMA 

met. IIF 
3   -  7 dni 

216. Pakiet – panel wągtrobowy (ANA1, 
ASMA, AMA, LKM) 

2   -  7 dni 

217. P/c. p. gliście ludzkiej IgG 3   -  3 dni 
218. Adrenalina 5   -  3 dni 
219. Noradrenalina 5   -  3 dni 
220. Białko S, aktywność 2   -  4 dni 
221. Wapń zjonizowany met. ISE 6   -  3 dni 
222. Próby wątrobowe (ALT, AST, 

ALP, BIL) 
9   Tak  4h 

223. Elektrolity (Na, K, Cl) 23   Tak  4h 
224. Amylaza trzustkowa 2   Tak   4h 
225. Glukoza w moczu 191   -  7 dni 
 
 
 
 
..…………..dnia …………. 20. …… roku  
 
                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIWZ nr sprawy 2/ZP/2019                              
                                                                      
 
                                                                                                                           Załącznik nr 3 
 
…………………………………… 
      Nazwa i adres Wykonawcy 
                (pieczątka) 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o braku podstaw do wykluczenia, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„ Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” 

działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… , 

1. Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z powodu 

niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.  

 

 

 

 

……………………………. dnia …………………………… roku 

          

                                                                                       ………………………………………… 
                                                                                             (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 

UWAGA: Niniejsze „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

 
 



SIWZ nr sprawy 2/ZP/2019 

                                                                                                                      Załącznik nr 4 

 

 

…………………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 
 

DOŚWIADCZENIE 
 
 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na:  
„ Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” 
oświadczamy, że wykazujemy się doświadczeniem polegającym na wykonaniu w okresie 
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert następujących usług odpowiadających 
wymaganiom Zamawiającego. 
 

Nazwa i adres 
Zamawiającego/Zlecającego 

Zakres 
zamówienia 

i wartość 

Termin zakończenia (dzień, 
miesiąc, rok) 

   
   
   
   
 
Załączamy dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane 
należycie. 
 
* Polegając na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy Pzp, załączamy pisemne zobowiązanie innego/innych podmiotów lub inne 
odpowiednie dokumenty, dowodzące, że będziemy dysponować zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia. 
 
 
 
…………………..dnia …………. 20. …… roku  
 
 
                                                                                         ……………………………………….. 
                                                                                             (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  
 
 
*) Wykonawca usuwa, jeżeli nie dotyczy 
 



SIWZ nr sprawy 2/ZP/2019                                                                                  Załącznik nr 5 

 

…………………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
 

 

POTENCJAŁ  KADROWY -  OSOBY  ZDOLNE  
DO  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: „ Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla  
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” - przedkładamy wykaz osób, które będą uczestniczyć 
w wykonywaniu zamówienia celem wykazania spełniania opisanego przez Zamawiającego  
warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
 
Lp. Nazwisko i imię 

lub firma 
Funkcja Posiadane kwalifikacje 

zawodowe, doświadczenie 
Podstawa 

dysponowania 
     

     

     

     

     

     

     

     

 

UWAGA: 
W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunku polega na osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy 
Pzp, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania 
z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

 
 
 

…………………..dnia …………. 20. …… roku  
 
 
                                                                                            …………………………………….. 
                                                                                            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  
 
 



SIWZ nr sprawy 2/ZP/2019                                                                                   Załącznik nr 6 

 

…………………………………….. 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 
 
 

POTENCJAŁ  SPRZĘTOWY -  APARATURA  ZDOLNA  
DO  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w 
trybie przetargu nieograniczonego na: „ Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” - przedkładamy wykaz sprzętu 

 

Lp. Nazwa sprzętu/aparatury Nazwa producenta Model 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

………………….. dnia …………. ……… 
 
 
                                                                                           …………………………………….. 
                                                                                            (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)  



SIWZ nr sprawy 2/ZP/2019 
                                                                                                                     Załącznik nr 7 

 

      …………………………………… 
      Nazwa i adres Wykonawcy 
                (pieczątka) 
 
 

OŚWIADCZENIE 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Pzp) składane na 

podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp 

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

 

„ Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” 

działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………………

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

oświadczam, że spełniam warunki udziału w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

……………………………. dnia …………………………… roku 

          

 

 

 

                                                                                       ………………………………………… 
                                                                                              (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
 

 
 



SIWZ nr sprawy 2/ZP/2019                                                                                   Załącznik nr 8 

 
 
 
…………………………………….. 

      Nazwa i adres Wykonawcy 
                (pieczątka) 
 
 
 
 

INFORMACJA  O  PRZYNALE ŻNOŚCI  DO  TEJ  SAMEJ  GRUPY 
KAPITAŁOWEJ, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 
Nazwa zadania:  „ Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla Zespołu Opieki 

Zdrowotnej w Białej” 

 

Zgodnie  z art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, że firma którą 
reprezentuję: 
 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa firmy) 
 
 
- nie należy do grupy kapitałowej⃰) 

- należy do grupy kapitałowej, w związku z tym przedkładam w załączeniu listę podmiotów  
  należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy  
  Prawo zamówień publicznych⃰) 

 
⃰) niepotrzebne skreślić 
 
 
………………………… dnia …………………….. 
 
 
 
 
                                                                              ……………………………………….. 
                                                                                    (imię i nazwisko, pieczątka) 
 
 
UWAGA: 
Informację o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy 
Prawo zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
 



SIWZ nr sprawy 2/ZP/2019                              
                                                                      
                                                                                                                           Załącznik nr 9 
 
…………………………………… 
      Nazwa i adres Wykonawcy 
                (pieczątka) 
 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: 

„ Świadczenie usług badań laboratoryjnych dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej” 

 

działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… , 

1. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty nie prowadzi do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego zgodnie zobowiązującymi przepisami o podatku od 

towarów i usług.⃰) 

2. Oświadczam/y, że wybór naszej oferty prowadzić będzie do powstania obowiązku 

podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od 

towarów i usług w zakresie dotyczącym: 

a) wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

b) importu usług lub towarów, 

c) mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT⃰), 

w zakresie następujących towarów: 

1. …………………………………………, wartość bez podatku VAT ……………… 

2. …………………………………………, wartość bez podatku VAT ……………… 

3. …………………………………………., wartość bez podatku VAT ……………... 

 
⃰) niepotrzebne skreślić 
 

 

……………………………. dnia …………………………… roku 

          

                                                                                       ………………………………………… 
                                                                                             (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 


