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Oświęcim, dnia 14.11. 2011r.

OGŁOSZENIE

           Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza

          KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Przedmiot konkursu:
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badania laboratoryjne
Ilość badań laboratoryjnych w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. określa załącznik
do instrukcji przygotowania ofert  
Wartość umowy w okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. nie przekroczy kwoty
400.000,00zł. 

Czas związania umową:
Od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. z możliwością przedłużenia do lat trzech. 
Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela:
Dyrektor ZLA p. Wojciech Wokulski, tel. 033-84-44-295.
Odbiór instrukcji przygotowania oferty wraz z proje ktem umowy:
p. Małgorzata Hodur, pok. 121 ) ul. Garbarska 1 , 32-600 Oświęcim, tel.033-84-44-295.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem: “ Konkurs ofert na
udzielanie świadczeń zdrowotnych - badania laboratoryjne - nie otwierać przed dniem
28 listopada 2011r. godz. 11.00 “ do dnia 28 listopada 2011r. do godz. 10.00.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania
ofert.

Otwarcie ofert:
Dnia 28 listopada 2011r. godz. 11.00

Rozstrzygnięcie konkursu:
Dnia 15 grudnia 2011r. w siedzibie Zamawiającego.
Termin związania ofertą – 30 dni od terminu składania ofert.

  
Protesty i odwołania:
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, do czasu
zakończenia postępowania, Oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni
roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
postępowanie konkursowe zostaje zawieszone.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania   
Oferent może wnieść do Dyrektora Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, w terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania.
Odwołanie wniesione po terminie nie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje 
zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.   
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ZAKŁAD LECZNICTWA AMBULATORYJNEGO W O ŚWIĘCIMIU

KONKURS OFERT
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: badania laboratoryjne
Szczegółowy zakres badań stanowi załącznik do niniejszej instrukcji przygotowania ofert 

Instrukcja przygotowania ofert

I.Przygotowanie oferty

Oferta powinna zawierać:
1.Dane o Oferencie

- nazwę, siedzibę Oferenta,
- kserokopie zaświadczeń o wpisach do właściwych rejestrów, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert ( ewidencja działalności gospodarczej,
KRS, rejestr podmiotów leczniczych ) 
-kserokopie dokumentów potwierdzających nadanie NIP i REGON
-wskazanie liczby i kwalifikacji osób wykonujących badania ( kserokopie dyplomów ).
-kserokopię dyplomu specjalizacji kierownika laboratorium
-kserokopię specjalizacji kierownika pracowni mikrobiologicznej
-wykaz sprzętu laboratoryjnego
-wykaz placówek
-kserokopie certyfikatów 

2.Proponowaną stawkę brutto za 1 badanie ( w PLN ), wartość ( ilość x cena jednostkowa ),
   zsumowaną wartość w poszczególnych grupach badań. 
3.Oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i instrukcji.
4.Oświadczenie o przyjęciu postanowień projektu umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
5.Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia
   od odpowiedzialności cywilnej, po pozytywnym rozpatrzeniu oferty.
6.Oświadczenie o dysponowaniu właściwym sprzętem i warunkami lokalowymi potrzebnymi
   do wykonania zamówienia.
7.Oświadczenie o niezatrudnianiu podwykonawców.
8.Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie pisemnej.
9.Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta.
10.Strony powinny być ponumerowane i podpisane przez Oferenta.
11.Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie “ Konkurs ofert na udzielanie świadczeń
     zdrowotnych –  badania laboratoryjne -  nie otwierać przed dniem 28 listopada 2011r. 
     godz. 11.00 “ do dnia 28 listopada 2011r. do godz. 10.00.

II. Szczegółowy wykaz wymagań stawianych oferentom: 
A/zestawienie sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonania badań objętych niniejszym
    konkursem
B/wykaz minimum 5 placówek, dla których oferent wykonuje badania laboratoryjne  w ilościach 
    zbliżonych do Zamawiającego.
C/transport materiałów diagnostycznych z punktów pobrań ZLA do laboratorium. Odbiór materiału 
    z Przychodni na terenie miasta ( PR 1,2,3,4 ) od poniedziałku do piątku, natomiast z Wiejskich



    Ośrodków Zdrowia w Grojcu i we Włosienicy minimum 3 razy w tygodniu, w godzinach 
    od 9.00-10.00.
D/dostarczanie wyników badań ( oryginałów ) na dzień następny do godz. 10.00, za wyjątkiem 
   sobót i niedziel do punktu poboru materiału.
E/dostarczanie comiesięcznej analizy wykonywanych badań w postaci zestawień agregujących
   koszty badań z podziałem na poszczególne przychodnie ZLA i poszczególnych lekarzy ZLA.     
F/dostarczenie probówek i bakteriologicznych podłoży transportowych w ilościach wykonywanych
   badań.
G/odległość od siedziby Zamawiającego od miejscowości, w której znajduje się laboratorium
    wykonujące badania nie może być większa niż 40 km.
H/zapewnienie punktu poboru na terenie miasta Oświęcim i wskazanie lokalizacji takiego punktu
    z godzinami otwarcia umożliwiającymi pacjentom bezpłatny pobór materiału do badań.
I/możliwość przesyłania wyników badań faksem i elektronicznie za pomocą internetu
  ( zgodnie z obowiązującymi standardami bezpieczeństwa danych medycznych )
J/doświadczenie oferenta we współpracy z innymi placówkami, dla których oferent wykonuje
   badania laboratoryjne w ilościach zbliżonych do Zamawiającego.
K/posiadanie aparatów zastępczych o takich samych parametrach ( zapewnienie wykonania badań
    w przypadku awarii aparatu ) 
L/uczestnictwo w minimum dwóch lub więcej kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych potwierdzone
    certyfikatami.
M/kierownik laboratorium z kierunkową specjalizacją II stopnia w zakresie diagnostyki
     laboratoryjnej lub analityki klinicznej
N/kierownik pracowni mikrobiologicznej ze specjalizacją minimum I-stopnia w zakresie
    mikrobiologii
O/dostarczanie materiałów eksploatacyjnych ( probówki, wymazówki, druki zleceń, kody
    kreskowe) w ilościach zlecanych badań.
Wymagania, o których mowa w punktach A-O, będą oceniane na zasadzie spełnia – nie spełnia,
przy czym niespełnienie choćby jednego punktu powoduje odrzucenie oferty.    

III. Kryteria oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:

1.Cena (koszt) 90% - przy zastosowaniu 10-cio punktowej skali ocen

-cena badań z grupy I – 9%
-cena badań z grupy II – 1%
-cena badań z grupy III – 80%
Ilość punktów przyznana dla kryteriów, o których mowa w pkt. 1 ( dla oferentów z wyższą
ceną niż najniższa oferowana ) będzie obliczana na podstawie stosunku najniższej ceny
do zaoferowanej według poniższego wzoru:

K = ( C min/C ) x 10
gdzie:
K= ilość punktów przyznana danemu oferentowi
Cmin.= najniższa cena spośród cen wszystkich ocenianych ofert   
C=cena oferty ocenianej

Oferta o najniższej cenie badań z każdej grupy otrzyma od każdego członka komisji maksymalnie
10 pkt.
Otrzymaną ilość punktów K dla danego oferenta mnoży się przez ilość członków komisji
a następnie mnoży się przez udział % danej grupy badań.



2.Kwalifikacje personelu 10% - przy zastosowaniu 10-cio punktowej skali ocen 

Do oceny będą brani tylko pracownicy wykonujący bezpośrednie badania na rzecz Zleceniodawcy.
Ilość punktów przyznana dla kryteriów, o których mowa w pkt. 2 będzie obliczana na podstawie
stosunku uzyskanej liczby pkt za kwalifikacje do najwyższej liczby punktów, przy czym za
pracownika z I stopniem specjalizacji przyznaje się 1 pkt, a za pracownika z drugim stopniem
specjalizacji 2 pkt ( jeżeli pracownik ma dyplom z I i II stopniem specjalizacji analityki medycznej,
komisja policzy jednorazowo 2 pkt ). Po zliczeniu punktów, przemnożeniu przez ilość członków
komisji mnoży się przez udział % za kwalifikacje czyli przez 10% wartości. Oferent uzyskujący
najwyższą ilość punktów od każdego członka komisji może otrzymać maksymalnie 10 pkt..    

K= ( K uzyskane/Kmax ) x 10

gdzie:

K=ilość punktów przyznana danemu oferentowi
K uzyskane – uzyskana ilość punktów za kwalifikacje
K max – maksymalna ilość punktów uzyskana przez innego oferenta    
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UMOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZE Ń ZDROWOTNYCH
NR ...

zawarta w dniu ......................  pomiędzy: 
Zakładem Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1; 32-600 Oświęcim 
NIP: 549-20-62-913; REGON: 357138472
reprezentowanym przez:
Dyrektora – p. Wojciecha Wokulskiego
zwanym w dalszej części umowy “ Zamawiającym”
a
…........................................................................................................................................................
NIP: ….......................... REGON: ….................................................................................................
zwaną/ym w dalszej części umowy “Przyjmującym Zamówienie ”

§1
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie badań laboratoryjnych zlecanych 
   przez Zamawiającego. Rodzaj badań, ilość oraz cenę jednostkową wykonywanych badań stanowi 
   załącznik nr 1  do niniejszej umowy.
2.Wykonawca zobowiązuje się wykonywać usługi w zakresie badań laboratoryjnych zgodnie 
   z załączonym zleceniem lub zestawieniem przygotowanym przez Zamawiającego przy użyciu
   własnych odczynników i sprzętu, w terminach określonych przez procedury laboratoryjne.
3.Wykonawca zapewni na własny koszt probówki i transportowe podłoża bakteriologiczne   
   w ilościach wykonywanych badań.
4.Zamawiający zapewni we własnym zakresie pobór materiału laboratoryjnego.
5.Przygotowany przez Zamawiającego materiał będzie opisany i zaewidencjonowany w formie
   uzgodnionej z Przyjmującym Zamówienie.
6.Przyjmujący Zamówienie zapewnia na własny koszt:
   -transport materiałów diagnostycznych z punktów pobrań ZLA do laboratorium. Odbiór materiału
    z Przychodni na terenie miasta ( PR NR 1,2,3,4 ) od poniedziałku do piątku, natomiast 
    z Wiejskich Ośrodków Zdrowia w Grojcu i we Włosienicy minimum 3 razy w tygodniu, 
    w godzinach od 9.00-10.00.
   -dostarczanie wyników badań ( oryginałów) na dzień następny do godz. 10.00, za wyjątkiem 
    sobót i niedziel do punktu poboru materiału.
   -profesjonalne szkolenie personelu ZLA w zakresie procedur przedlaboratoryjnych.      
7.Dodatkowy bezpłatny punkt poboru materiału do badań na terenie miasta Oświęcim
   znajduje się …............................................................................................................................ 
8.Miejscem wykonywania świadczeń będą pracownie Przyjmującego Zamówienie. 
9.Przyjmujący Zamówienie nie może powierzyć czynności objętych umową osobom trzecim bez
   zgody Przyjmującego Zamówienie. 
10.Przyjmujący Zamówienie zobowiązany jest do zachowania tajemnicy informacji uzyskanych 
  w związku z realizacja niniejszej umowy.  

      § 2
1.Wartość zobowiązania wynikająca z niniejszej umowy w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.
   nie może przekroczyć kwoty ….............................................................................   
3.Rozliczenie za świadczenia objęte niniejszą umową będzie następować miesięcznie na podstawie
    wystawionego przez Przyjmującego Zamówienie rachunku, zgodnie z wykazem wykonanych
    świadczeń dołączonym do rachunku. 
4.Zapłata za wykonanie zlecenia nastąpi przelewem na konto Przyjmującego Zamówienie
    w  ........................................................................................................................................



    w terminie 14 dni od daty otrzymania rachunku.     
5.W razie niedotrzymania terminu płatności będą naliczane odsetki ustawowe.

§ 3
1.Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
   z możliwością jej przedłużenia do lat trzech.
2.Umowa może zostać rozwiązana na skutek oświadczenia jednej ze stron, z zachowaniem
   trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w przypadku gdy druga strona rażąco narusza istotne
   postanowienia umowy.
3.Do rażących postanowień umowy należą:
   -nieusprawiedliwione niewykonanie przedmiotu zamówienia
   -nierzetelne prowadzenie ewidencji udzielonych świadczeń
   - uzasadnione skargi świadczeniobiorców
   -niedotrzymywanie terminu płatności przez Zamawiającego
4.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej.  

                                                                             
§ 4

1. Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez
    Zamawiającego.
2.Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się poddać kontroli przeprowadzanej przez Narodowy
   Fundusz Zdrowia w zakresie określonym przez umowę Zamawiającego z Narodowym
   Funduszem Zdrowia.

§ 5
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia sprawozdawczości  
z realizacji świadczeń będących przedmiotem niniejszej umowy, zgodnie z obowiązującymi
przepisami

§ 6
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie rodzajów i zakresu
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania / Dz.U. Nr 252 poz. 1697 /.
    

§ 7
Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń będących przedmiotem
niniejszej umowy ponoszą solidarnie Zamawiający i Przyjmujący Zamówienie.

                                                                              § 8
Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa 
w art. 25 ustawy o działalności leczniczej na wymagane aktualnymi przepisami sumy gwarancyjne.
Kserokopię umowy należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia udzielania
świadczeń.                                                                      

§9
Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub
numeru telefonu. W przypadku nie zrealizowania tego zobowiązania pisma dostarczone pod adres
wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.



§10
Przyjmujący Zamówienie zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3% rocznej
wartości przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 pkt 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn
dotyczących Przyjmującego Zamówienie.

§ 11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

       § 12
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Przyjmującego Zamówienie  

ZAMAWIAJ ĄCY PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE




