
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 
ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn 
tel. 41 311 57 11, fax 41 311 61 75 

biuro@zoz.bodzentyn.pl, www.zoz.bodzentyn.pl  

 
SPZOZ.1.12.2019 

Bodzentyn, dnia 10.12.2019 r. 

 

Zaproszenie do składania ofert 

 

 na zadanie: „Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonania badań laboratoryjnych obowiązujących w podstawowej 

opiece zdrowotnej dla SPZOZ w Bodzentynie”. 

 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia nie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz art. 26 ust. 3 i 4 

ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm.)  ze względu na fakt, że 

szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro. 

 

I. Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie 

ul. Ogrodowa 1 

26-010 Bodzentyn 

NIP 6572197337 

tel. 41-311-57-11, e-mail: biuro@zoz.bodznetyn.pl  

Godziny urzędowania: od 7:00 do 15:00 

 

II. Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań laboratoryjnych obowiązujących  

w podstawowej opiece zdrowotnej określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 

września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 736 ze zm.) wyszczególnionych w arkuszu 

asortymentowo-cenowym, stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 

Kod CPV: 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne. 

Postanowienia szczegółowe: 

1. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie wykonywana sukcesywnie przez okres 24 

miesięcy od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi, która obejmuje wykonanie badań  

z zakresu diagnostyki laboratoryjnej zgodnie z wymogami:  

1) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o Diagnostyce Laboratoryjnej ( tekst jednolity Dz.U. 

z 2019r. poz. 849), 

mailto:biuro@zoz.bodzentyn.pl
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2) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 roku w sprawie wymagań, jakim 

powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. z 2004 r. Nr 43 

poz. 408 z późn. zm.) 

3) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie standardów 

jakości dla medycznych laboratoriów diagnostycznych i mikrobiologicznych (Dz. U.  

z 2019 roku poz. 1923 z późn. zm.) w tym pobierania materiału w systemie próżniowym 

z zapewnieniem pojemników próżniowych (system zamknięty) do pobierania 

materiału. 

3. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za 

zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby o odpowiednich 

uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych 

w odrębnych przepisach jak również za rzetelność i prawidłowość wykonania świadczeń 

objętych będących przedmiotem zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać badania laboratoryjne przy użyciu odczynników 

spełniających  wymagania określone w ustawie z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 175 z późn. zm.), które zostały zgłoszone do 

Rejestru Wytwórców i Wyrobów Medycznych w Urzędzie Rejestracji Produktów 

Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

5. Wykonawca oświadcza, iż sprzęt do badań jest serwisowany, kalibrowany i kontrolowany 

zgodnie z obowiązującymi procedurami i wymogami producenta. 

6. Wykonawca oświadcza, iż prowadzi dokumentację dotyczącą aparatury pomiarowej oraz 

sprzętu stanowiącego wyposażenie laboratorium zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

a obowiązujące zapisy są dostępne na życzenie Zamawiającego. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług pobierania materiału do badań  

w lokalach Zamawiającego tj. w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie oraz w Ośrodku 

Zdrowia w Starej Wsi, prowadzonych przez Zamawiającego zgodnie ze standardami 

przewidzianymi obowiązującymi przepisami prawa. 

8. W ramach realizacji niniejszej umowy Zamawiający zapewni personel oraz lokale, w których 

będą świadczone usługi wymienione w ust. 2 z tytułu czego Wykonawca uiści na rzecz 

Zamawiającego miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2 100,00 zł netto. 

9. Wykonawca zobowiązany jest wyposażyć Punkty pobrań w sprzęt niezbędny do 

funkcjonowania oraz zgodny z obowiązującymi normami. 

10. Wymagane godziny pobierania materiału biologicznego, tj. godziny otwarcia punktów 

pobrań w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie od godziny 07.00 do 10.00 od poniedziałku do 

piątku oraz w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi od 8.00 do 10.00 we wtorki i czwartki  

z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

11. Wykonawca zapewnia nieodpłatne pobieranie materiału do badań, sprzęt jednorazowego 

użytku, wykonanie badań w swoim laboratorium, na swoim sprzęcie i odczynnikach. 

12. Wykonawca zapewnia druki skierowań na badania laboratoryjne w ilości uzależnionej od 

potrzeb Zamawiającego, zawierające wszystkie badania obowiązujące w podstawowej 

opiece zdrowotnej określone w części IV Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz.736 z późn. zm.). 

13. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru materiału biologicznego własnym środkiem 

transportu i na swój koszt. 
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14. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za warunki pobierania, przechowywania i transportu 

pobranego materiału biologicznego. 

15. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć informację związaną z zasadami pobierania, 

przechowywania, przygotowania próbek do transportu i badania. Wykonawca zobowiązany 

jest do dostarczenia i bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego o każdej aktualizacji 

procedur związanych z przygotowaniem pacjenta do badań, pobierania materiału do badań, 

przechowywania próbek do czasu wykonania badania, transportem i zabezpieczeniem 

próbek na czas transportu, zakresów referencyjnych badań , wartości błędów 

dopuszczalnych. 

16. Wyniki badań laboratoryjnych będą udostępniane : 

1) w dniu wykonania badań na stronie internetowej Wykonawcy. 

− dla pacjentów SPZOZ w Bodzentynie dostęp indywidualny do swoich wyników . 

− dla personelu SPZOZ w Bodzentynie (wykaz pracowników Zamawiający przekaże 

Wykonawcy po rozstrzygnięciu zamówienia) dostęp do wszystkich badań. 

Strona internetowa Wykonawcy musi wykorzystywać bezpieczne połączenie 

szyfrowane „https”. 

2) w formie wydruku najpóźniej w dniu następnym do godziny 10.30. do rejestracji  

w Ośrodku Zdrowia w Bodzentynie oraz w Ośrodku Zdrowia w Starej Wsi. Wyjątek 

stanowią wyniki badań mikrobiologicznych i proteinogramu, które dostarczone będą 

do 4 dni od momentu pobrania. 

3) Zbiór wszystkich wykonanych badań w miesiącu, Wykonawca będzie przekazywał 

Zamawiającemu w formie elektronicznej. Plik (format danych xml lub xls ) ten będzie 

udostępniony do pobrania na stronie internetowej Wykonawcy lub przesłany zostanie 

na adres e-mail podany przez Zamawiającego i zabezpieczony hasłem. Plik z danymi 

zbiorczymi musi zawierać: Imię, Nazwisko i Pesel pacjenta , nazwę badania, kod 

procedury diagnostycznej wg klasyfikacji ICD9 oraz kod świadczeń wg NFZ dla 

komunikatu XML typu ZBPOZ. Wyżej wymieniony kody opisane są w Załączniku Nr 

3c do umowy -Zarządzenie Nr 120/2018 Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 roku. 

17. Wyniki badań muszą być autoryzowane przez diagnostę laboratoryjnego. 

18. Wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługi zgodnie z wymogami Narodowego 

Funduszu Zdrowia, który zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli przedmiotu 

zamówienia. 

19. Faktury za wykonane badania wystawiane będą przez Wykonawcę za każdy miesiąc 

kalendarzowy i dostarczone do Zamawiającego do 15-go dnia następnego miesiąca. Zapłata 

nastąpi w terminie 30 dni od daty złożenia faktury u Zamawiającego. Wymaganym 

załącznikiem do faktury będzie wykaz wykonanych badań laboratoryjnych uwzględniający 

wyszczególnienie ilościowe badań zleconych przez poszczególnych lekarzy zatrudnionych 

w SP ZPOZ Bodzentyn. 

20. Zamawiający nie pokryje kosztów badań innych niż wyszczególnione w załączniku Nr 2 do 

oferty cenowej - obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej, określonych w części 

IV Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013r.  

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (tekst 

jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 736 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest do 

dokonywania weryfikacji skierowań lekarskich i eliminowania innych badań niż 
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wyszczególnione w załączniku Nr 2 do oferty cenowej. W przypadku wykonania takiego 

badania Wykonawca pokryje jego koszt. 

21. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie OC związane z prowadzoną 

działalnością przez cały okres świadczenia usługi objętej przedmiotowym zamówieniem. 

 

III. Termin realizacji zamówienia 

Świadczenie usługi w zakresie badań laboratoryjnych będzie się odbywało sukcesywnie na 

podstawie ilości określonych przez Zamawiającego przez okres 24 miesięcy od dnia 01.01.2020 

r. do 31.12.2022 r. 

IV. Opis warunków udziału w postępowaniu 

W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 

a) posiadają kompetencje, uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

d) nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

Dokumenty wymagane w postępowaniu: 

1) Oferta cenowa zgodnie z załączonym formularzem ofertowym, którego wzór stanowi 

załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. 

2) Arkusz asortymentowo cenowy, którego wzór stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego 

zapytania ofertowego. 

3) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do 

niniejszego zapytania ofertowego. 

4) W przypadku publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej wypis z rejestru 

zakładów opieki zdrowotnej. 

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej. 

6) Zaparafowany projekt umów – załącznik nr 4 i nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. 

 

Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek wpisana 

do oferty cenowej. 

VI. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

1. Uprawnioną osobą do porozumienia się z Wykonawcami jest Pan Jarosław Dziedziński. 

2. Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:00  

w siedzibie Zamawiającego. 

 

VII. Miejsce i termin składania ofert. 
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1. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego tj. w administracji Samodzielnego 

Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bodzentynie: 26-010 Bodzentyn, ul. 

Ogrodowa 1 lub przesłana w formie wypełnionych i zeskanowanych dokumentów na adres 

e-mail: biuro@zoz.bodentyn.pl, do dnia 18.12.2017 r. do godz.: 12:00.  

2. Oferty złożone lub przesłane po terminie albo nieodpowiadające wymogom formalnym 

nie zostaną rozpatrzone. 

3. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem : Oferta na 

„Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonania badań laboratoryjnych 

obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej dla SPZOZ w Bodzentynie”. 

4. Ofertę w formie elektronicznej należy przesłać wpisując w tytule wiadomości: Oferta na 

„Świadczenia zdrowotne w zakresie wykonania badań laboratoryjnych 

obowiązujących w podstawowej opiece zdrowotnej dla SPZOZ w Bodzentynie”. 

 

VIII. Kryteria oceny ofert Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy 

wyborze oferty 

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym i jedynym kryterium podlegającym ocenie 

będzie cena brutto przedmiotu zamówienia. 

2. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty  

z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz 

ewentualnych upustów i rabatów. Ofertę cenową należy skalkulować w oparciu o opis 

przedmiotu zamówienia. 

3. Cena musi obejmować całkowitą należność, jaką Zamawiający zobowiązany jest zapłacić 

za realizację przedmiotu zamówienia. 

4. Podana cena oferty będzie stała i będzie obowiązywać w czasie realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

5. Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert. 

6. W toku oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców pisemnych wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

IX. Postanowienia końcowe .  

1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków 

udziału w postępowaniu. 

2. Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą. 

3. Ocena zgodności ofert z wymaganiami Zamawiającego przeprowadzona zostanie na 

podstawie analizy dokumentów i materiałów, jakie Oferent zawarł w swojej ofercie. Ocenie 

podlegać będzie zarówno formalna jak i merytoryczna zgodność oferty z wymaganiami. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego 

etapie bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej 

odpowiedzialności, w tym odszkodowawczej.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy bez podawania 

przyczyn.  

6. O wyniku postępowania, zlecający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców za 

pośrednictwem strony internetowej https://spzozbodzentyn.ssdip.bip.gov.pl/ w formie 

informacji opublikowanej w menu: INNE – Zamówienia Publiczne. 

mailto:biuro@zoz.bodentyn.pl
https://spzozbodzentyn.ssdip.bip.gov.pl/
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7. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi Wykonawcę odrębnym 

pismem lub telefonicznie. 

8. Cena zaoferowana przez Wykonawcę , którego oferta została wybrana, do podpisania 

umowy będzie ceną umowy. 

9. Umowa będzie uznana za zawartą z chwilą jej podpisania. Umowa zostanie zawarta  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1: Formularz ofertowy, 

2. Załącznik nr 2: Arkusz asortymentowo-cenowy, 

3. Załącznik nr 3: Oświadczenie RODO, 

4. Załącznik nr 4: Wzór umowy, 

5. Załącznik nr 5: Wzór umowy przetwarzania danych osobowych. 

 



 

1 

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do 30 tys. euro 

 

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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 

że:  

▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 

Zdrowotnej w Bodzentynie,  ul. Ogrodowa 1, 26-010 Bodzentyn,  tel. 41 31 15 215, w imieniu 

którego działa Kierownik – Jarosław Dziedziński. 

▪ inspektorem ochrony danych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej 

w Bodzentynie jest Pan Radosław Adamiec (e-mail: r.ad@gazeta.pl). 

▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 

związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 000 euro 

nr SPZOZ.1.09.2019; 

▪ odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci 

wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty 

przetwarzające), w tym odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty, 

którym zgodnie z przepisami udostępniona zostanie dokumentacja postępowania. 

▪ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez określony przepisami archiwalnymi okres, 

co uzależnione jest od rodzaju dokumentacji (co najmniej 5 lat, a w przypadku zawarcia umowy 

co najmniej 10 lat). 

▪ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 

▪ 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, 

- 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. 

▪ ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

▪ podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu. 

▪ Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania. 

 

Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych 

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO stanowi załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania 

ofert. 

 

mailto:r.ad@gazeta.pl

