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OGŁASZA KONKURS NA  

Wybór wykonawcy usług  polegających na wykonywaniu badań w zakresie diagnostyki 

laboratoryjnej analitycznej i mikrobiologicznej w UCZKiN na lata 2020-2024. 

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA (POSTĘPOWANIA). 

1. Przyjęcie przez Przyjmującego Zamówienie obowiązku wykonywania na rzecz 

Udzielającego Zamówienia, określanego dalej jako UCZKIN usług  polegających na 

wykonywaniu badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej analitycznej i mikrobiologicznej, 

określanych dalej jako Świadczenia w okresie 01.01.2020 r. – 31.12.2024 r.  

CPV - 85145000-7 Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 

Podstawa prawna: art. 26 i nast. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2190) oraz stosowane odpowiednio   art. 140, art. 141, 

art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art. 152, art. 

153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. 

zm.). 

 

II. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz sposób przygotowania i składania oferty 

zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Konkursu znajdującej się na stronie 

internetowej Udzielającego Zamówienia pod adresem URL MIEJSCE I TERMIN 

SKŁADANIA OFERT 

1. Oferty należy składać do dnia 28 listopada 2019 r. do godz. 10:30 pod adresem 02-013 

Warszawa, ul. Lindleya 14a lok. 29 (piętro V). 

III. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

1. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w siedzibie Udzielającego Zamówienia, ul. 

Lindleya 14a lok. 29 (piętro V), 02-013 Warszawa, w dniu 28 listopada o godz. 11:00. 

IV. ROZSTRZYGNIECIE POSTĘPOWANIA 

1. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu  3 dni od terminu składania ofert 

poprzez wywieszenie wyników na tablicy ogłoszeń [nazwa (firmę) albo imię i nazwisko 

oraz siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został 

wybrany] w siedzibie Udzielającego Zamówienia wraz z zawiadomieniem biorących 

udział w konkursie Oferentów za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej  

oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia www.uczkin.pl  

2. Zastrzega się prawo do przesunięcia terminu składania ofert, przesunięcia terminu 

dokonania wyboru oferty.  

3. W celu przeprowadzenia konkursu ofert Udzielający zamówienia powołuje komisję 

konkursową. 

V. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

OFERENTOM W TOKU KONKURSU : 

1. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, 
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oferent może złożyć umotywowany protest do Komisji konkursowej w terminie 7 dni 

roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności. 

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielenie 

świadczeń ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, wynika że jest on 

oczywiście bezzasadny. 

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela 

pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga 

uzasadnienia. 

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu. 

5.  Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na 

tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego. 

6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność. 

VI.  ZASADY WNOSZENIA ŚRODKÓW ODWOŁAWCZYCH: 

1. Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Kierownika Udzielającego 

Zamówienia, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, 

odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie 

nie podlega rozpatrzeniu. 

2. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie 

odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej do 

czasu jego rozpatrzenia. 

3. Środki odwoławcze nie przysługują na: 

a. wybór trybu postępowania, 

b. niedokonanie wyboru świadczeniodawcy, 

c. unieważnienie postępowania. 

VII. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA: 

1. Udzielający Zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o 

udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej gdy: 

a. nie wpłynęła żadna oferta; 

b. wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2; 

c. odrzucono wszystkie oferty; 

d. kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający 

Zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w 

danym postępowaniu; 

e. nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, ze prowadzenie 

postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego 

nie można było wcześniej przewidzieć. 

 

 

 

Warszawa, dn. 15.11.2019 r.                                                                          Udzielający Zamówienia 

                                                                                                        

 


