WARUNKI KONKURSU
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zwany dalej Udzielającym zamówienia
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I.

PRZEDMIOT KONKURSU

1. Świadczenie usług w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych wraz
z transportem obejmuje:
Część I
1) ocenę makroskopową materiału tkankowego
2) opracowanie preparatów
3) ocenę mikroskopową preparatów przeprowadzoną przez specjalistę patomorfologa wraz
z opisem
4) zapewnienie badań immunohistochemicznych i barwień histochemicznych
5) ewidencję i archiwizację tkanek/płynów
6) ewidencję i archiwizację dokumentacji medycznej oraz preparatów, zgodnie z obowiązującymi
przepisami tj. dla dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, dla preparatów przez okres 10
lat.
7) utylizację tkanek/ płynów
8) transport pobranych tkanek / płynów
9) dostarczenie jednorazowych opakowań jednostkowych do transportu tkanek/ płynów
i skierowań
10) w razie potrzeby wykonanie i ocena preparatu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej
u Zamawiającego.

2. Udzielający zamówienia nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Termin realizacji: Przewiduje się udzielenie zamówienia na okres od dnia 1.01.2017 r. do
31.12.2021 r. z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych od 1.01.2017r
II. INSTRUKCJA DLA OFERENTÓW
1. Wszelkie informacje znajdujące się w niniejszej dokumentacji - Warunków Konkursu
przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania i złożenia oferty i nie mogą być wykorzystywane
do innych celów.
2. Ilekroć w Warunkach Konkursu użyte zostało pojęcie “rozporządzenie” - odwołuje się ono
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2015.1400)
3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.
4. Wszelkie koszty związane z prowadzeniem badań histopatologicznych, w zakresie związanym
ofertą, ponosi Oferent, z którym Udzielający zamówienia podpisze umowę na świadczenie usług
medycznych.
5. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania
przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert. W przypadku unieważnienia konkursu
przez Udzielającego zamówienia, Oferentom, którzy złożyli oferty nie przysługuje roszczenie
o zwrot uczestnictwa w postępowaniu oraz kosztów przygotowania ofert. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo zmiany
lub uzupełnienia treści Warunków Konkursu w każdym czasie przed upływem terminu
do składania ofert. Informacja o wprowadzonych zmianach zostanie niezwłocznie przekazana
wszystkim Oferentom i będzie dla nich wiążąca.
6. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana w postępowaniu konkursowym, uchyla się
od zawarcia umowy, Udzielający zamówienia ma prawo wyboru oferty najkorzystniejszej spośród
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
7. Opis sposobu przygotowania oferty:
- oferta wymaga formy pisemnej i sporządzenia w języku polskim,
- oferent może złożyć tylko jedną ofertę, zgodnie z przedmiotem i warunkami konkursu,
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oferty kompletne należy umieścić w zapieczętowanej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem
Udzielającego zamówienia oraz nazwą Oferenta i napisem „konkurs ofert – oferta
na świadczenia w zakresie badań histopatologicznych i cytologicznych – nie otwierać
do dnia 5.12.2016r. do godz. 11ºº”,
- oferta musi zawierać dokumenty i oświadczenia wymienione w Warunkach Konkursu,
- ofertę należy złożyć w sekretariacie SPZOZ w Kraśniku, ul. Chopina 13
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. Oferenci przedstawiają oferty zgodnie z treścią Warunków Konkursu.
III. DOKUMENTY WYMAGANE OD OFERENTÓW
-

1. Oferta, zgodnie z rozporządzeniem powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:
1) oświadczenie Oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia i warunków konkursu
2) dane o Oferencie:
a.

nazwę i siedzibę zakładu opieki zdrowotnej oraz numer wpisu do rejestru zakładów
opieki zdrowotnej,
3)

5)

określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz
środki transportu i łączności,
4) wskazanie liczby i kwalifikacji zawodowych osób udzielających określonych świadczeń
zdrowotnych,
proponowaną kwotę należności za realizację zamówienia, z ewentualną kalkulacją
elementów należności, odpowiadających zakresowi przedmiotu konkursu (w cenę
badań Oferent zobowiązany jest wliczyć wszystkie koszty wynikające z realizacji
przedmiotu konkursu i umowy) – Formularz ofertowy, stanowiący Załącznik nr 1
do WK
Ponadto do oferty należy załączyć:
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności
gospodarczej,
jeżeli
odrębne
przepisy
wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony lub
poświadczony
pod
względem
aktualności
przez
uprawniony
do wystawienia organ nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert);
wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat świadczeń zdrowotnych
o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem konkursu, a jeżeli
okres działalności jest krótszy – w tym okresie, z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że świadczenia te zostały wykonane należycie (np. opinie,
referencje)

oraz w przypadku posiadania przez Oferenta do oferty należy załączyć:

akredytację/licencję Polskiego Towarzystwa Patologów,
kserokopia umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, zgodnej z prawem
obowiązującym /poświadczona za zgodność z oryginałem (w przypadku nie posiadania
takiego ubezpieczenia na dzień składania ofert należy stosować się w tym zakresie do
postanowień projektu umowy - Załącznik nr 2 do WK).
UWAGA!
1. Powyższe dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii, gdzie każda
ze stron będzie poświadczona za zgodność z oryginałem przez Oferenta. W przypadku
przedstawienia nieczytelnej lub budzącej wątpliwość co do jej prawdziwości kserokopii
dokumentu Udzielający zamówienia może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie
potwierdzonej kopii dokumentu.
2. Jeżeli podpisy na ofercie i załącznikach nie wynikają między innymi z odpisu z właściwego
rejestru lub ewidencji, wymagane jest załączenie dokument u (pełnomocnictwa) lub jego
poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii, uprawniającego do złożenia podpisu
w imieniu Oferenta ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego.
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3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania wizji lokalnej w siedzibie świadczenia
usług przez Oferenta, w celu sprawdzenia czy posiada odpowiednia warunki i sprzęt,
gwarantujące należyte wykonywanie badań objętych przedmiotem konkursu.

IV. KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT
1. Przy wyborze oferty Udzielający zamówienia będzie kierował się następującymi kryteriami:
A/ Cena – 80% /waga kryterium/
w tym następujące podkryteria i ich wagi procentowe:
1) cena za ocenę preparatu histopatologicznego - 25%
2) cena za ocenę badania immunohistochemicznego - 15%
3) cena za ocenę preparatu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej - 6%
4) cena za ocenę preparatu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej u Zamawiającego – 5%
5) cena za ocenę preparatu cytologii ginekologicznej - 2%
6) cena za ocenę preparatu cytologii złuszczeniowej (płyny, plwocina, wymazy szczotkowe,
mocz) - 1%
7) cena za ocenę preparatu biopsji gruboigłowej nerki, wątroby trepanobiopsja szpiku i
rozrostów nowotworowych węzłów chłonnych – 8%
8) cena za ocenę preparatu HER2 – 8%
9) cena za barwienie Warrthin Starry na obecność Helicobakter pylori – 4%
10) cena za badanie autopsyjne (bez badań histopatologicznych) - 6%

B/ Doświadczenie i rzetelność – 15% /waga kryterium/
C/ Możliwości techniczne wykonania zamówienia – 5% /waga kryterium/
2. Ocena punktowa kryterium Ceny dla każdego z podkryteriów zostanie dokonana według
wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę kryterium,
zgodnie z modułem proporcjonalności:

Wpc =

Najniższa cena występująca w ofertach
------------------------------------------------------ x
Cena rozpatrywanej oferty

waga podkryterium

Wpc - wartość punktowa Ceny danego podkryterium
Do porównania złożonych ofert Udzielający zamówienia zastosuje:
wartość punktową wynikającą z kompleksowego wykonania świadczeń (suma punktów
uzyskanych za ceny jednostkowe wszystkich badań)
wyniki powyższych obliczeń zostaną zaokraglone do dwóch miejsc po przecinku.
Ostateczna wartość punktowa ceny oferty zostanie obliczona według poniższego wzoru:
Wpco = Wpc za ocenę preparatu histopatologicznego + Wpc za ocenę badania
immunohistochemicznego + Wpc preparatu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej + Wpc za ocenę
preparatu biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej u Zamawiającego + Wpc za ocenę preparatu
cytologii ginekologicznej + Wpc za ocenę preparatu cytologii złuszczeniowej (płyny, plwocina,
wymazy szczotkowe, mocz) + Wpc za ocenę preparatu biopsji gruboigłowej nerki, wątroby
trepanobiopsja szpiku i rozrostów nowotworowych węzłów chłonnych + Wpc za ocenę preparatu
HER2 + Wpc za barwienie Warrthin Starry na obecność Helicobakter pylori + Wpc za badanie
autopsyjne (bez badań histopatologicznych)
3.

W cenę oferty muszą być wliczone wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
konkursu w ramach zawartej umowy, jakie ma pokryć Udzielający zamówienia pod rygorem
niemożności domagania się ich pokrycia przez Udzielającego zamówienia.

4. W celu dokonania oceny punktowej za kryterium „Doświadczenie i rzetelność” każdy
z członków komisji na podstawie załączonych dokumentów przyzna od 1 do 100 pkt,
a następnie stosując odpowiedni wzór i ustaloną wagę kryterium dokona obliczenia
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i porównania punktowego złożonych ofert. Komisja Konkursowa dokona oceny w oparciu
o załączone do oferty dokumenty i informacje tj.:
wykaz wykonanych świadczeń zdrowotnych wraz z opiniami /referencje/ (ocena w
od 1 do 40 pkt)
liczba i kwalifikacje zawodowe osób udzielających określonych świadczeń
zdrowotnych(ocena w zakresie od 1 do 30 pkt)
posiadanie przez Oferenta akredytacji/licencji Polskiego Towarzystwa Patologów
(ocena- 30 pkt)
Ostateczna ocena punktowa kryterium Doświadczenia i rzetelności zostanie dokonana
według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie pomnożona przez wagę
kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:

Wpd =

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną
------------------------------------------------------------------------------------ x waga kryterium
Największa uzyskana liczba punktów spośród wszystkich ofert

Wpd - wartość punktowa Doświadczenia i rzetelności

5.

W celu dokonania oceny punktowej za kryterium „Możliwości techniczne wykonania
zamówienia” każdy z członków komisji na podstawie załączonych dokumentów przyzna
od 1 do 50 pkt, a następnie stosując odpowiedni wzór i ustaloną wagę kryterium dokona
obliczenia i porównania punktowego złożonych ofert. Komisja Konkursowa dokona oceny
w oparciu o załączone do oferty dokumenty i informacje tj.:
- określenie warunków lokalowych, wyposażenia w aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki
transportu i łączności (ocena w zakresie od 1 do 50 pkt)
Ostateczna ocena punktowa kryterium Możliwości technicznych wykonania zamówienia
zostanie dokonane według wzoru matematycznego, a liczba punktów zostanie
pomnożona przez wagę kryterium, zgodnie z modułem proporcjonalności:

Wpmt =

Liczba punktów uzyskanych przez ofertę rozpatrywaną
------------------------------------------------------------------------------------ x waga kryterium
Największa uzyskana liczba punktów spośród wszystkich ofert

Wpmt - wartość punktowa Możliwości technicznych wykonania zamówienia
6.

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą kryteria wyboru opisane w Rozdziale IX Warunków
Konkursu.

V.

WARUNKI UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

1. Warunki umowy określa Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 1 do Warunków Konkursu.
2. Oferent zobowiązany będzie w przypadku wyboru jego oferty podpisać umowę na warunkach
w niej określonych, w miejscu i terminie wskazanym przez Udzielającego zamówienie

VI.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie SPZOZ w Kraśniku ul. Chopina 13, 23-200 Kraśnik,
- sekretariat (pok. nr 100 budynek administracyjny), w terminie do dnia 02.12.2016 r. do godz. 14ºº.

VII. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT
Udzielający zamówienia otworzy koperty z ofertami w dniu 05.12.2016r. o godz. 11ºº, w Sali
Konferencyjnej w siedzibie Udzielającego zamówienia – SPZOZ w Kraśniku ul. Chopina 13
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VIII. UMORZENIE KONKURSU
Udzielający zamówienia umorzy konkurs na zasadach określonych w rozporządzeniu.

IX. ZASADY WYBORU OFERTY
1. Udzielający zamówienia wybierze ofertę, która:
-

spełni wymagania rozporządzenia,
jej treść będzie zgodna z Warunkami Konkursu,
zostanie przez Komisję Konkursową uznana za najkorzystniejszą,
zdobędzie największą liczbę punktów, zgodnie z przyjętymi kryteriami (suma punktów
uzyskanych za wszystkie przyjęte w Warunkach Konkursu kryteria).

2. Udzielający zamówienia powiadomi Oferentów o wyniku konkursu na piśmie.
XI. INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
1. Oferentowi w toku postępowania konkursowego jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu
przysługuje prawo do złożenia umotywowanej skargi na zasadach określonych
w art 154 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.. 581, z późn. zm.).
2. Oferent może złożyć do Udzielającego zamówienia umotywowany protest dotyczący
rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu
konkursu o jego wyniku na zasadach określonych w art 153 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.
z 2015 r. poz.. 581, z późn. zm.).
Wniesienie protestu jest możliwe tylko przed zawarciem umowy.

Zatwierdzam:

Kraśnik, dnia ………………….. r.

.............................................
(Udzielający zamówienia)
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