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Kielce, dn.10 sierpnia  2021 r. 
PDZP-26/P-126/21 
 
 
 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

w postępowaniu prowadzonym na podstawie Regulamin udzielania zamówień 
publicznych o wartości poniżej kwoty 130.000,00 zł w WOMP w Kielcach. 

 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Kielcach zaprasza do złożenia oferty  

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych na 

rzecz pacjentów WOMP w Kielcach (CPV 85145000-7), wyszczególnionych w arkuszu 

asortymentowo-cenowym, stanowiącym załącznik nr 1A do formularza ofertowego na 

warunkach określonych w niniejszym zaproszeniu oraz umowie. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa obejmująca codzienne (oprócz dni wolnych od pracy 

WOMP w Kielcach tj. soboty, niedziele i święta) trzy razy na dzień o godz. 

9.00,11.00,14.00, odbieranie materiału biologicznego z punktu pobrań w siedzibie WOMP 

oraz wykonywanie badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów Ośrodka, wymienionych           

w arkuszu asortymentowo-cenowym, w certyfikowanych pracowniach wykonawcy, przy 

pomocy sprzętu medycznego Wykonawcy i personelu medycznego o kwalifikacjach 

zawodowych koniecznych do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie       

z posiadaną wiedzą medyczną, obowiązującymi standardami oraz przepisami prawa,           

a w szczególności przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.). i ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce 

laboratoryjnej (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 747). 

2. Ilość oraz rodzaj badań zostały podane w załączniku nr 1A do formularza ofertowego,  

z zastrzeżeniem, że podane w nim ilości są wielkościami szacunkowymi, w celu określenia 

wartości zamówienia, co nie odzwierciedla rzeczywistego wykorzystania w okresie trwania 

umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany ilości badań w zależności od 

potrzeb, która nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

3. Termin realizacji zamówienia: od 02 września 2021 r. do 01 września 2022 r. 

4. Zamawiający wymaga aby: 

a. badania były wykonywane przy użyciu odczynników spełniających wymagania 

określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.), które zostały zgłoszone do Rejestru 

Wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 

b. sprzęt wykorzystywany do badań był serwisowany, kalibrowany i kontrolowany 

zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymogami producenta, 



c. laboratorium i środki techniczne Wykonawcy winny umożliwiać wykonanie zleconych 

badań zgodnie z obowiązującymi standardami i wymogami Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia w sprawie standardów  jakości dla medycznych laboratoriów 

diagnostycznych i mikrobiologicznych z 22 kwietnia 2021 roku ( tj. Dz.U z 2021r. , 

poz.747.) 

d. badania wykonywane były przez wykwalifikowany personel, m.in. trzech laborantów  

i jednego kierownika laboratorium, 

e. Wykonane przez Wykonawcę badania będą spełniać wymagania ustawy                          

o Diagnostyce Laboratoryjnej z 31 marca 2021 roku (test jednolity Dz.U z 2021r., 

poz.866 ). 

f. zamawiane badania ujęte były w kontroli jakości zewnątrz-laboratoryjnej oraz 

udokumentowanej kontroli wewnątrz-laboratoryjnej, 

g. Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody będące 

następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem 

zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 1) ustawy 

z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.295 z późn. 

zm.) oraz w wysokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 

kwietnia 2019 w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866), przez cały okres 

świadczenia usługi objętej przedmiotowym zamówieniem, 

h. Wykonawca posiadał doświadczenie w realizacji podobnych zamówień, polegających 

na udzieleniu lub udzielaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert podobnych zamówień. 

5. Wykonawca zapewni: 

a) pojemniki do pobierania materiału tj. probówki w systemie zamkniętym, pojemniki  

na mocz, pojemniki transportowe do badań bakteriologicznych itp. 

b) odbiór materiału biologicznego do badań z punktu pobrań w siedzibie WOMP                     

w Kielcach – trzy razy dziennie tj. o godz. 9.00 ,11.00 oraz 14.00, 

c) wykonanie badań w czasie nie dłuższym niż wskazany w załączniku nr 1 do formularza 

ofertowego, 

d) udostępnienie pracownikom Zamawiającego wyników badań laboratoryjnych na swojej 

stronie internetowej z możliwością ich wydruku niezwłocznie po wykonaniu badań, 

e) przeprowadzenie we współpracy z Zamawiającym procesu integracji systemu 

informatycznego działającego u Zamawiającego, tj. SoftMedica Oprogramowanie 

Medyczne za pomocą protokołu HL7 z systemem informatycznym działającym                  

u Wykonawcy, w zakresie przyjmowania zleceń (skierowań) na badania laboratoryjne 

oraz udostępniania wyników badań laboratoryjnych zarówno w postaci komunikatu HL7 

jak i plików PDF, w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, 

f) dostarczanie wyników badań do Zamawiającego w wersji papierowej w następnym 

dniu roboczym po wykonaniu badania.  

g) na prośbę Zamawiającego jedynie tymczasowo, w wyjątkowych sytuacjach w punkcie 

pobrań Zamawiającego własny personel medyczny Wykonawcy w celu pobierania i 

oznakowania materiału biologicznego; poprzez wyjątkową sytuację należy rozumieć 

chwilowy brak możliwości zapewnienia w punkcie pobrań personelu medycznego 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, np. wypadki losowe, 

absencja chorobowa pracowników. 

6. Zamawiający zapewni: 



a) pobieranie materiału biologicznego przez pracownika Zamawiającego,                                 

z zastrzeżeniem pkt 5 lit. g powyżej 

b) rękawice ochronne, gaziki, środek do dezynfekcji skóry pacjenta, 

c) wyniki badań będą przekazywane Zamawiającemu z dochowaniem najwyższej 

staranności, w szczególności w sposób zapewniający przyporządkowanie wyników 

badań wyłącznie do danych osobowych pacjenta, którego one dotyczą. 

 
II. Instrukcja dla Oferentów: 

1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, w języku polskim, na załączonym formularzu 

ofertowym, wszystkie strony winny być ponumerowane i podpisane (zaparafowane) przez 

osoby upoważnione do występowania w imieniu Oferenta (podpisujące ofertę). 

2. Każdy Oferent może złożyć w niniejszym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę obejmującą 

cały przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych tzn.                       

z pominięciem niektórych badań. 

3. Ceny jednostkowe badań podczas trwania umowy nie mogą ulec podwyższeniu. 

4. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z podaną nazwą i adresem Oferenta 

opatrzonej napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie 

wykonywania badań laboratoryjnych na rzecz pacjentów WOMP w Kielcach” w terminie do 

dnia 17 sierpnia 2020 r. do godz. 12.00 w siedzibie WOMP w Kielcach, ul. Karola 

Olszewskiego 2A – sekretariat (pokój nr 201).  

6. Składający ofertę pozostaje z nią związany do dnia wyboru przez Zamawiającego innej 

oferty. 

7. Zamawiający wybierze i zawrze umowę z Oferentem, który zaoferował najniższą cenę 

brutto za realizację pełnego zakresu przedmiotu zamówienia.  

8. Za opracowanie treści załączników nr 2, 3 i 4 do umowy odpowiedzialny jest Wykonawca, 

natomiast załącznik nr 6 opracują wspólnie Wykonawca z Zamawiającym. 

9. Osobami uprawnionymi z ramienia Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się  

z Oferentami są:  

− w sprawach przedmiotu zamówienia: lek. med. Katarzyna Przemirska, tel. 41 34 

79 723, 

− w sprawach proceduralnych: Marzena Wacławik, tel. 41 34 79 713. 

10. Informacja dotycząca ochrony danych osobowych – załącznik nr 5 do zaproszenia. 

 

III. Wymagane dokumenty składające się na ofertę: 

1. Wypełniony formularz ofertowy -załącznik nr 1  wraz z arkuszem asortymentowo-cenowym 

załączonym do niego-załącznik nr 1A. 

2. Wypełniony załącznik nr 2 -oświadczenie, załączony do niniejszego zaproszenia. 

3. Wykaz usług odpowiadających rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, 

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane, oraz 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie (min. 2) na 

kwotę min. 80 tys. złotych – załącznik nr 3 do zaproszenia. 

4. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego odpisu z właściwego 

rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiona nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 



5. Upoważnienie do podpisania oferty w formie oryginału, o ile nie wynika to z innych 

załączonych dokumentów np. wypisu z KRS, z umowy spółki. 

6. Potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie o wpisie laboratorium do ewidencji 

prowadzonej przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych. 

7. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnej polisy ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w pkt 4 ppkt e Opisu przedmiotu zamówienia, 

wraz potwierdzeniem opłacenia składki. 

IV. Wybór najkorzystniejszej oferty: 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym 

ocenie będzie cena zł. brutto przedmiotu zamówienia. 

2. Kryteria oceny oferty 

 Cena oferty -waga 100% (maksymalnie 100 pkt). 

1) maksymalną ilość punktów  przyzna ofercie  z najniższą ceną brutto, 

2) Pozostałe oferty będą oceniane w proporcji do niej, wg następującej formuły: 

 

Cena oferty = 
𝑛𝑎𝑗𝑛𝑖ż𝑠𝑧𝑎 𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜

𝑐𝑒𝑛𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜 𝑜𝑓𝑒𝑟𝑡𝑦 𝑏𝑎𝑑𝑎𝑛𝑒𝑗 
 x 100 

 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Oferentami w 

celu doprecyzowania ofert. 

4. Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 

dotyczące postępowania. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru 

którejkolwiek  

z ofert, bez podania przyczyny. 

 

V. Termin płatności 

Termin płatności -przelew  30 dni od daty otrzymania faktury. 

 

VI. Wykonawca zobowiązany jest do: 

Wykonania dostawy urządzeń stanowiących przedmiot zamówienia z należytą 

starannością, w sposób prawidłowy przy użyciu własnego sprzętu  

 

 

Z poważaniem 

 


