
Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/36/22                                                    Sucha Beskidzka 14.12.2022r.

OGŁOSZENIE
O ZMIANIE SPECYFIKACJI

Dotyczy:  Konkursu ofert na nadzorowanie Pracownią Serologiczną oraz realizację świadczeń
z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej   uprzejmie informuje o zmianie  w
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia,  przedmiotem której  jest  nadzorowanie Pracownią
Serologiczną  oraz  realizację  świadczeń  z  zakresu  diagnostyki  laboratoryjnej  w  Zakładzie
Diagnostyki Laboratoryjnej.

1. Zmienia się rozdział IV SIWZ, który uzyskuje brzmienie:

IV. Zasady udzielania  świadczeń i ich wycena:
Świadczenia  będące  przedmiotem  zamówienia  realizowane  będą  zgodnie  z  miesięcznym
harmonogramem udzielania świadczeń:

w zakresie nadzorowania Pracownią Serologiczną w dni robocze w godzinach 7.00-15.00,

 w zakresie udzielania świadczeń  diagnostyki laboratoryjnej:
 w godzinach 15.00-23.00, od poniedziałku do piątku – w dni robocze,
 w godzinach 23.00-7.00,  
 w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 7.00-23.00,

Koordynator  Zakładu  Diagnostyki  Laboratoryjnej  lub  jego  zastępca  sporządza  miesięczny
harmonogram realizacji świadczeń z zakresu objętego niniejszym postępowaniem  najpóźniej na 5
dni  przed  terminem jego  obowiązywania.  W sytuacji  szczególnych  istnieje  możliwość  zmiany
ustalonego harmonogramu w trakcie jego obowiązywania.

2. Zmienia ulega rozdział VII SIWZ, który uzyskuje brzmienie:

VII.    Kryteria oceny ofert- maksymalna liczba punktów do zdobycia to 100 pkt :            
        

1) Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

Kryteria oceny Maksymalna
liczba punktów

Sposób oceny

Świadczenia 
polegające na 
nadzorowaniu 
Pracowni 
Serologicznej

Cena za 1 godzinę udzielania 
świadczeń

30 pkt Wg wzoru

Świadczenia 
polegające na 
realizacji 

Cena za 1 godzinę udzielania 
świadczeń  w godzinach 15.00-
23.00, od poniedziałku do piątku – 

30 pkt Wg wzoru



świadczeń z 
zakresu 
diagnostyki 
laboratoryjnej

w dni robocze,
Cena za 1 godzinę udzielania 
świadczeń w godzinach  23.00-
7.00

20 pkt Wg wzoru

Cena za 1 godzinę udzielania 
świadczeń w soboty, niedziele i 
inne dni ustawowo wolne od pracy 
w godzinach 7.00-23.00

20 pkt Wg wzoru

2) Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

a) Świadczenia polegające na nadzorowaniu Pracowni Serologicznej-  cena za 1 godzinę 
udzielania świadczeń

 C=    Cn   x100 pkt x 0,30
          Ck
Gdzie :
Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C- ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Maksymalna  kwota wydatkowana przez Zamawiającego za w/w świadczenia  wynosi – 
58,00 zł (  pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).                

b) Świadczenia polegające na realizacji świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej-
cena za 1 godzinę udzielania świadczeń  w godzinach 15.00-23.00, od poniedziałku do 
piątku – w dni robocze,

 C=    Cn   x100 pkt x 0,30
          Ck
Gdzie :
Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C- ilość punktów uzyskanych przez oferenta

 Maksymalna  kwota wydatkowana przez Zamawiającego za w/w świadczenia  wynosi – 
46,00 zł (  czterdzieści sześć złotych 00/100).   

c) Świadczenia polegające na realizacji świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej-cena
za1 godzinę udzielania świadczeń w godzinach  23.00-7.00,

 C=    Cn   x100 pkt x 0,20
          Ck
Gdzie :
Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C- ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Maksymalna  kwota wydatkowana przez Zamawiającego za w/w świadczenia  wynosi – 
74,00 zł ( siedemdziesiąt cztery złote 00/100).    

d) Świadczenia polegające na realizacji świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej-



cena za 1 godzinę udzielania świadczeń w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od 
pracy w godzinach 7.00-23.00

 C=    Cn   x100 pkt x 0,20
          Ck
Gdzie :
Cn - najniższa cena złożona w całości zamówienia
Ck - cena proponowana przez danego oferenta
C- ilość punktów uzyskanych przez oferenta

Maksymalna  kwota wydatkowana przez Zamawiającego za w/w świadczenia  wynosi – 65,00 zł    
  ( sześćdziesiąt pięć złotych 00/100).    

3. Zmienia się treść rozdziału VIII, który otrzymuje brzmienie: 

VIII. Składanie ofert

Ofertę oznaczoną jak wyżej należy złożyć  do dnia 20.12.2022r. do godziny 9.00 w Sekretariacie 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, ul. Szpitalna 22, Blok „C”, pok. 103.

4. Zmienia się treść rozdziału IX, który otrzymuje brzmienie:

IX. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  20.12.2022r. o godzinie 12.00 w Sali konferencyjnej Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej ul. Szpitalna 22, Blok „C”, I piętro.

5. Zmienia się załącznik nr 1 do SIWZ- wzór oferty, który uzyskuje brzmienie: 



Załącznik nr 1

OFERTA KONKURSOWA

na nadzorowanie Pracownią Serologiczną oraz realizację świadczeń z zakresu diagnostyki laborato-
ryjnej w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej.

1.Dane o oferencie

Imię i nazwisko....................................................................................................................................

Adres zamieszkania.............................................................................................................................. 

numer telefonu................................................... 

*/ REGON..........................................................................................................

*/ NIP.................................................................................................................

**/ Nazwa banku...............................................................................

**/ Numer rachunku bankowego.......................................................................................

*/ nie jest wymagane dołączenie zaświadczenia potwierdzającego nr REGON / NIP

**/ należy wpisać nazwę banku i nr rachunku bankowego do rozliczeń w zakresie świadczeń obję-
tych postępowaniem konkursowym

II. Kwalifikacje zawodowe oraz zezwolenie na prowadzenie prywatnej praktyki lekarskiej.

Należy dołączyć następujące dokumenty:

1) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku analityka medyczna,

2) dyplom specjalizacji w zakresie laboratoryjna transfuzjologia medyczna,

3) zaświadczenie upoważniające do samodzielnego wykonywania badań immunohematologicznych i 
autoryzowania ich wyników wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby 
krwi oraz co najmniej dwuletnią praktykę w wykonywaniu badań immunohematologicznych,

4) aktualne prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego,

5) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalający na udzielanie świadczeń będących przedmiotem zamó-
wienia potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez uprawnionego lekarza Poradni Medycyny 
Pracy,

6) wydruk potwierdzający wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

w przypadku braku w/w wpisu w dniu złożenia oferty, „Zamawiający” dopuszcza możliwość

uzupełnienia dokumentu w dniu poprzedzającym termin obowiązywania umowy.

***/kopie dokumentów mogą zostać uwierzytelnione przez instytucje wydające te dokumenty
lub notariusza. W przypadku potwierdzenia kopii dokumentów za zgodność z oryginałem
przez Oferenta, Zamawiający ma prawo wymagać od Oferenta przedstawienia do wglądu
oryginałów dokumentów, a w przypadku pojawienia się wątpliwości co do autentyczności
dokumentów, zażądać ich uwierzytelnienia przez instytucję wydającą te dokumenty lub
notariusza. Kopie dokumentów mogą również zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez                   
„Zamawiającego”, po okazaniu przez „Oferenta” oryginału dokumentu.

III. Proponowane ceny :

a) Świadczenia polegające na nadzorowaniu Pracowni Serologicznej- cena za 1 godzinę udzielania 
świadczeń:

…..........................( słownie:...................................................................................................)



b) Świadczenia polegające na realizacji świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej- cena za 1 
godzinę udzielania świadczeń w godzinach 15.00-23.00, od poniedziałku do piątku – w dni robo-
cze:

…..........................( słownie:...................................................................................................)

c) Świadczenia polegające na realizacji świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej- cena za 1 
godzinę udzielania świadczeń w godzinach 23.00-7.00,

 …..........................( słownie:...................................................................................................)

d) Świadczenia polegające na realizacji świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej- cena za 1 
godzinę udzielania świadczeń w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach
7.00-23.00

…..........................( słownie:...................................................................................................) 

.............................................. .........................................................

miejscowość, data podpis i pieczęć składającego ofertę



6. Adekwatnie do powyższego zmienia się projekt umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.


