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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Tel.: 81/7443061, fax: 81/7441079, NIP: 9462160056, REGON: 431019046,
KRS 0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.  Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(t.j .Dz. U. z 2010 r, Nr 113, poz. 759 ze zm.).
2.2 Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.  10 ust.1 oraz art.  39-46 Prawa
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie specjalistycznych badań i przeprowadzanie konsultacji
na rzecz pacjentów i  pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof.  M. Kaczyńskiego
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, w ilości i rodzajach zgodnie z
załącznikiem nr 1 do SIWZ.

CPV:85000000-9 usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Usługi będą realizowane przez:
zadanie 1, 2,14, 21- od 27.05.2011 do 27.05.2012
zadanie 10, 11, 31, 34, 53 od podpisania umowy do 27.05.2012
zadanie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  od 13.04.2011 do 27.05.2012

5.WARUNKI  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.spełnią  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.1  ustawy  Prawo
Zamówień Publicznych, dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień  do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.1.

5.1.2.posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2.
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5.1.3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.3.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.14.

Ocena  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu  z  art  22  ust.1  ustawy  Prawo Zamówień
Publicznych dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia  - nie spełnia  na podstawie informacji
zawartych w oświadczeniu wyszczególnionym w pkt 6.1 SIWZ.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU   W POSTĘPOWANIU

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  żąda
następujących dokumentów:

Oświadczenia  z  art.  22  Ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004 roku  Prawo Zamówień  Publicznych.
(załącznik nr 3 do siwz).

6.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
wykonawcy  w  okolicznościach,  o  których  mowa  w  art.  24  ust.  1  ustawy,  zamawiający  żąda
następujących dokumentów:

6.2.1.Aktualnego  odpisu  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

6.2.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,   zamiast  dokumentów  o  których  mowa  w  pkt  6.2.1  SIWZ,  składa  dokument  lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

Dokumenty  o  których  mowa w punkcie  6.2.2.  powinny  być  wystawione  nie  wcześniej  niż  6
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miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami
zawierającymi oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Ponadto do oferty należy dołączyć:
6.4.1. Oferta (załącznik nr 1 do SIWZ).
6.4.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniające je do podejmowania zobowiązań
w  imieniu  firmy  składającej  ofertę,  o  ile  nie  wynikają  one  z  przepisów  prawa  lub  innych
dokumentów.
6.4.3.Umowę  spółki,  jeżeli  Wykonawca  prowadzi  działalność  gospodarczą  w  formie  spółki
cywilnej.

7.INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę
ZAMAWIAJ ĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ  PRZEKAZYWANIA
OŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW
7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2.W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie
pisemnej. Każda ze stron na żądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji. Dopuszcza się też odbiór osobisty.

7.3.W przypadku braku potwierdzenia  otrzymania  wiadomości  przez wykonawcę,  zamawiający
domniemywa, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

7.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2
20-448 Lublin

fax: 81/7441079

7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Agnieszka Piotrowska - specjalista ds. zamówień publicznych

7.6. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z
art 38 ust 1 pkt 3 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.7. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym
przekazał specyfikację  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Treść
wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

7.8. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
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zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę  specyfikacji,
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
wadium- nie jest wymagane

9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złożoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu
do składania ofert.  Wykonawca samodzielnie  lub  na wniosek zamawiającego może przedłużyć
termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby
upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Wszystkie  strony  oferty  powinny  być  spięte  (zszyte)  w  sposób  trwały,  zapobiegający
możliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być napisane na maszynie do pisania, komputerze,
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4. Dopuszcza  się  składanie  kopii  dokumentów  np.:  w  formie  odbitek  kserograficznych.
Wszystkie strony kopii  dokumentów muszą  być  poświadczone za zgodność  z oryginałem przez
Wykonawcę (w przypadku kopiowania obustronnego – obie strony).
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co
do jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego imieniu.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę
lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8. Oferta  cenowa winna być  oparta  na  wzorze  druku  stanowiącym załącznik  numer  1  do
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo
jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje nieważność oferty.
10.9. Wszystkie pola i  pozycje załączników winny być  wypełnione, a w szczególności  muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
-oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności
jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
- na opakowaniu należy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
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w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – specjalistyczne badania i konsultacje 
- SzNSPZOZ.N-ZP-372-10/11

10.13. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę,
pod warunkiem pisemnego powiadomienia zamawiającego o wprowadzonej zmianie lub wycofaniu
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej
złożoną  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione.
Wykonawca  może  wycofać  już  złożoną  ofertę,  tylko  przed  upływem terminu  składania  ofert.
Zamawiający  może  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  żądania  zwrotu
oferty,  złożonego przez osobę  upoważnioną  ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności.
Upoważnienie do wycofania oferty, musi być załączone do żądania zwrotu oferty.

10.14.Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych.:

- wszystkie dokumenty w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji
zastrzeżonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeżone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone jako
„ZASTRZEŻONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie składania ofert,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty należy składać w terminie do dnia 17 lutego  2011 roku do godz. 8.00 w Kancelarii Szpitala
- 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złożone w terminie uznaje się te, które znajdą się w
siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 8:00.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złożone po terminie będą  zwrócone
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu  17 lutego 2011 roku o godz. 8.30 w siedzibie
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków
płatności  zawartych w ofertach. Informacje zawarte w pkt. 11.2.2. i  11.2.3. przekazane zostaną
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
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12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Z 2002 r. Nr 97,
poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302), cena wykonania
zamówienia obejmuje wszystkie elementy składowe, za wykonanie których Zamawiający jest
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym również podatek VAT.

13.  OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY  B ĘDZIE  SIĘ
KIEROWAŁ  PRZY  WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom formalnym wynikającym z  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złożone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej
ocenie.

13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i dokumenty o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, zawierające
błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.  Złożone  na  wezwanie  zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie
później niż w dniu w którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo termin składania ofert.

13.3. W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  może  żądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

13.4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie
2)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
3)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5.Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeżeli  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

13.6.Zamawiający, w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu
zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie
wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny.  Zamawiający
odrzuca  ofertę  wykonawcy,  który  nie  złożył  wyjaśnień  lub  jeżeli  dokonana  ocena  wyjaśnień
potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie kryterium: 

Cena brutto (wartość) - 100 %
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                                Wartość najniższa wśród ofert 

Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 100 %

                                  Wartość danego Wykonawcy

Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE  O  FORMALNO ŚCIACH,  JAKIE  POWINNY  ZOSTA Ć
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację o
których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż  5 dni od dnia
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  faxem,  zgodnie  z  zapisem  punktu  7.2  SIWZ.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o  których  mowa  w  art.  94  ust.  1  pkt  2  Ustawy  Prawo  Zamówień  publicznych,  jeżeli  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  nie  odrzucono  żadnej  oferty  oraz  nie
wykluczono żadnego wykonawcy.

15.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE  ZABEZPIECZENIA NALE ŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy- brak

16.  ISTOTNE  DLA STRON  POSTANOWIENIA,  KTÓRE  ZOSTAN Ą
WPROWADZONE DO TRE ŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY
Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

17.  POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ
PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POST ĘPOWANIA O
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Środki  ochrony  prawnej  przysługują  wykonawcom,  a  także  innym  osobom,  jeżeli  ich  interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie  uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia  mają  zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

18.2.  Postanowienia  dotyczące  jawności  protokołu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym ze oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający  dopuszcza składania ofert częściowych, obejmujących całe zadanie.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8.  Zamawiający  żąda  wskazania  przez  wykonawcę  części  zamówienia,  której  wykonanie
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust.1 pkt 6.
18.10. Zamawiający przewiduje możliwość  dokonania zmian postanowień zawartej umowy,  pod
warunkiem, że zmiany wynikają z:

a) okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są   korzystne  dla
Zamawiającego,

b) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,
c) zmiany stawki podatku VAT.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2  - Projekt umowy
Załącznik numer 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Lublin, dnia 9 lutego 2011 roku

ZATWIERDZAM............................................................
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Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:.............................................
…..................................................................................................................................................
Adres*..........................................................................................................................................
tel.*...............................................................................................................................................
REGON*......................................................................................................................................
NIP*.............................................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję......................................................................

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym, którego przedmiotem jest 
 świadczenie usług w zakresie przeprowadzania specjalistycznych badań i konsultacji na rzecz pacjentów i

pracowników Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie

I. Oferujemy przyjęcie do wykonania zamówienie w zakresie:

Zadanie Badanie i konsultacja
Liczba Liczba

badań
rocznie

Cena
jednostkowa
za badanie/
konsultację

Wartość brutto za
całość

zamówienia

W tym.....
%VAT

A B C D E F
1.* REZONANS MAGNETYCZNY

badanie RM głowy 20 zw

badanie RM głowy z oceną
przysadki

5 zw

badanie RM głowy z
kontrastem

100 zw

badanie RM głowy z
obrazowaniem angio

35 zw

badanie RM kręgosłupa 30 zw

badanie RM kręgosłupa z
kontrastem

50 zw

badanie RM stawów 10 zw

Wartość zadania 1 xxxxxxxx

Słownie wartość brutto zadania 1
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

2.
Arteriografia (tt szyjnych
wewnętrznych, t kręgowej)

20 zw
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Słownie wartość brutto zadania 2
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

3. Angio-CT głowy 20 zw

Słownie wartość brutto zadania 3
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

4.* Scyntygrafia tarczycy 10 zw

Scyntygrafia kości 10 zw
Wartość zadania 4 xxxxxxxx
Słownie wartość brutto zadania  4
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

5.*
Elektroneurografia 30 zw
Elektromiografia 30 zw

Wartość zadania 5 xxxxxxx
Słownie wartość brutto zadania 5
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

6.*
Konsultacja kardiologiczna 30 zw
Echokardiografia 20 zw

Wartość zadania 6 xxxxxxxxx
Słownie wartość brutto zadania 6
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

7. * Konsultacja gastrologiczna 10 zw
Kolonoskopia z pobraniem
biopsji

20 zw

Kolonoskopia 20 zw
Wartość zadania 7 xxxxxxxxxx
Słownie wartość brutto zadania 7
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

8.* Konsultacje
pulmonologiczne

23 zw

Bronchoskopia 10 zw
Wartość zadania 8 xxxxxx
Słownie wartość brutto zadania 8
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

9. *
Konsultacja urologiczna 30 zw
Cystoskopia 10 zw

Wartość zadania 9 xxxxx
Słownie wartość brutto zadania  9
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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10. Mammografia 30 zw
Słownie wartość brutto zadania 10
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

11. Hemodializa w ramach
realizacji świadczeń z
grupy S42 (zatrucie
średnie) wg katalogu grupy
NFZ

15 zw

Słownie wartość brutto zadania 11
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

12. Konsultacja
dermatologiczna

110 zw

Słownie wartość brutto zadania 12
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

13. Konsultacja okulistyczna 60 zw
Słownie wartość brutto zadania 13
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

14. Konsultacja
neurochirurgiczna

150 zw

Słownie wartość brutto zadania 14
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

15. Konsultacja ortopedyczna 20 zw
Słownie wartość brutto zadania 15
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

16. Konsultacja onkologiczna 50 zw
Słownie wartość brutto zadania 16
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

17. Konsultacja
hematologiczna

10 zw

Słownie wartość brutto zadania 17
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

18. Konsultacja chirurgia
naczyń

30 zw

Słownie wartość brutto zadania 18
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

19. Konsultacja
reumatologiczna

10 zw
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Słownie wartość brutto zadania 19
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

20. Konsultacja nefrologiczna 10 zw
Słownie wartość brutto zadania 20
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

21. Konsultacja
torakochirurgiczna

10 zw

Słownie wartość brutto zadania 21
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

22. Konsultacja alergologiczna 10 zw
Słownie wartość brutto zadania 22
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

23. Konsultacja chirurgiczna 60 zw
Słownie wartość brutto zadania 23
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

24. Konsultacja
ginekologiczna 

10 zw

Słownie wartość brutto zadania  24
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

25. Konsultacja
laryngologiczna

20 zw

Słownie wartość brutto zadania 25
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

26. Konsultacja
endokrynologiczna

10 zw

Słownie wartość brutto zadania 26
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

27*. Konsultacja
dermatologiczna
(dla pracowników)

10 zw

Konsultacja okulistyczna
( dla pracowników )

20 zw

Konsultacja
laryngologiczna
(dla pracowników)

10 zw

Wartość zadania 27. xxxxxx
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Słownie wartość brutto zadania 27
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

28 Audiometria 10 zw
Słownie wartość brutto zadania 28
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

29 Spirometria 10 zw
Słownie wartość brutto zadania 29
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

30 WR FTA- ABS 10 zw
Słownie wartość brutto zadania  30
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

31* Diagnostyka prątka
gruźlicy – posiew na
podłoże płynne

200 zw

Diagnostyka prątka
gruźlicy – posiew na
podłoże Levensteina

200 zw

Diagnostyka prątka
gruźlicy – antybiogram

50 zw

Wartość zadania 31 xxxxxx
Słownie wartość brutto zadania  31
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

32. Wymaz w kier. SS
(pacjenci, profilaktyka)

100 zw

Słownie wartość brutto zadania 32
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

33.* Hormony płciowe
progesteron 20 zw
testosteron 20 zw
FSH 10 zw
LH 10 zw
estradiol 10 zw

Wartość zadania 33 xxxxxxxxxx
Słownie wartość brutto zadania 33
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Diagnostyka boleriozy-
test ELISA IgM

70 zw

Diagnostyka boleriozy-
test ELISA IgG

70 zw
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34.* Diagnostyka boleriozy-
odczyn Western blot IgG

50 zw

Diagnostyka boleriozy-
odczyn Western blot IgM

40 zw

Diagnostyka kleszczowego
zapalenia mózgu- test
ELISA IgM

20 zw

Diagnostyka kleszczowego
zapalenia mózgu- test
ELISA IgG

20 zw

Diagnostyka
toksoplazmozy test ELISA
IgM

2 zw

Diagnostyka
toksoplazmozy- test
ELISA IgG

2 zw

Diagnostyka
toksoplazmozy – odczyn
ELFA Awidność IgG

2 zw

Diagnostyka bąblowicy
(echinokokoza)- test
ELISA IgG

2 zw

Diagnostyka anaplazmozy
(erlichioza)
granulocytarnej – test OIF
IgG

2 zw

Wartość zadania 34 xxxxxxx
Słownie wartość brutto zadania 34
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

35* HIV- test potwierdzenia 20 zw
HBS test potwierdzenia 20 zw

Wartość zadania 35 xxxxxx
Słownie wartość brutto zadania  35
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

36. Komórki CD 4 5 zw

Słownie wartość brutto zadania  36
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

37. Wit. B 12 80 zw

Słownie wartość brutto zadania 37
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Immunoglobuliny 
IGM 10

zw
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38. * IGG 20 zw
IGA 20 zw

Wartość zadania 38 xxxxxxx
Słownie wartość brutto zadania 38
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

39. Elektroforeza białek,
wynik także w formie
graficznej

50
zw

Słownie wartość brutto zadania 39
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

40. Kwas foliowy 10 zw
Słownie wartość brutto zadania  40
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

41.* Odczyn Vaalery Rosego 20 zw
ASO 20 zw
Latex R 20 zw

Wartość zadania 41 xxxxx
Słownie wartość brutto zadania 41
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

42. ACP fosfataza kwaśna 10 zw
Słownie wartość brutto zadania 42
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

43. HbA1c 20 zw
Słownie wartość brutto zadania 43
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

44*. Anty TPO 10 zw
Anty TG 10 zw

Wartość zadania 44 xxxxx
Słownie wartość brutto zadania 44
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

45* Kortyzol 10 zw
ACTH 10 zw

Wartość zadania 45 xxxxx
Słownie wartość brutto zadania 45
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

46. AFP 10 zw
Słownie wartość brutto zadania   46
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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47*. Enterowirusy 5 zw
Cytomegalia 5 zw
Komórki LE 5 zw

Wartość zadania 47 xxxxx
Słownie wartość brutto zadania  47
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

48. Homocysteina 5 zw
Słownie wartość brutto zadania 48
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

49. Antykoagulant toczniowy 5 zw
Słownie wartość brutto zadania 49
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

50. P-ciała
antykardiolopinowe

5 zw

Słownie wartość brutto zadania 50
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

51. Aktywność antytrombiny 5 zw
Słownie wartość brutto zadania  51
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

52. Przeciwciała p.jadrowe 10 zw
Słownie wartość brutto zadania 52
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

53* Metanol 30 zw
Glikol 30 zw
Etanol 30 zw

Wartość zadania 53 xxxxxx
Słownie wartość brutto zadania 53
wynosi....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
* badania wykazane pod wspólną  l iczbą  porządkową  będą  kupowane w jednej  jednostce 

 Miejsce wykonywania badania/konsultacji
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
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poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..
poz. - ………- ……………………………………….………, tel. ………………………..

II. Usługi będą realizowane przez:
zadanie 1, 2,14, 21- od 27.05.2011 do 27.05.2012

zadanie 10, 11, 31, 34, 53 od podpisania umowy do 27.05.2012

zadanie 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52  od 13.04.2011 do 27.05.2012

III.  Termin  zapłaty: przelewem  na  konto  Wykonawcy  określone  każdorazowo  na  fakturze  w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT

IV. Osobą / osobami do kontaktów z zamawiającym odpowiedzialnymi za wykonanie zobowiązań
umowy jest / są:

1. …………………………………………………………………………………………….
tel. kontaktowy, faks:………………………………………………………………………
zakres odpowiedzialności…………………………………………………………………. 

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI:
1.Badania tomograficzne rezonansem magnetycznym odbywają się w terminie co najwyżej 7 dni, a
pilne 2 dni od dnia zgłoszenia. Opisy badań rezonansowych powinny być wykonywane w ciągu 24
godzin od badania,  a badań  pilnych bezpośrednio po badaniu.  Pożądana jest  możliwość  oceny
badania rezonansem magnetycznym przez neurochirurga na miejscu. 
2. Świadczenia mają  być  udzielane przez osoby wykonujące zawody medyczne lub inne osoby
posiadające odpowiednie kwalifikacje i  uprawnienia, spełniające wymagania przewidziane przez
Narodowy Fundusz Zdrowia, a w szczególności: 
- konsultacje neurochirurgiczne – specjalista dostępny przez całą dobę, 
- konsultacje kardiologiczne – specjalista dostępny przez całą dobę, 
- konsultacje chirurgii naczyniowej – specjalista, 
- konsultacje chirurgiczne – min. lekarz ze specjalizacją I stopnia chirurgii ogólnej dostępny przez
całą dobę, 
Pozostałe konsultacje oraz badania endoskopowe powinny być wykonywane w godz. 8.00-14.30 w
okresie do 2 dni od chwili zgłoszenia, pilne -niezwłocznie.
3. Możliwość kontynuacji leczenia w oddziale specjalistycznym po konsultacji- w jednostce 
udzielającej świadczenie – dot. konsultacji ujętych w punkcie 2 warunków świadczenia usługi.
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4. Arteriografia z możliwością konsultacji, oceny przeprowadzonej przez lekarza neurochirurga
5. Transport materiału do badań laboratoryjnych zabezpiecza Wykonawca.
6.  Pracownie  diagnostyczne,  w  których  będą  wykonywane  badania  winny  spełniać  warunki
określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
7. Aparatura i sprzęt winny posiadać stosowne certyfikaty, atesty uzyskane w trybie przewidzianym
odrębnymi przepisami, ich aktualne przeglądy wykonywane przez uprawnione serwisy.
8.  Pomieszczenia  i  urządzenia  Wykonawcy  powinny  odpowiadać  pod  względem  fachowym  i
sanitarnym wymogom określonym odrębnymi przepisami.
9.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  prowadzenia  dokumentacji  medycznej  na  zasadach
obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
10. Wykonawca musi posiadać konto dostępowe do Portalu NFZ i zarejestrować podpisaną umowę
w serwerze SZOI.
11. Usługi muszą być świadczone na terenie M. Lublin.

Oświadczamy, że:

1.akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2.  uważamy się  za  związanych niniejszą  ofertą  zgodnie  z  art.  85 ust.1,  pkt.1  ustawy prawo zamówień
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

3. zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do
zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 3 do SIWZ.

4.  niniejsza oferta zawiera na stronach nr od.......................  do..............  informacje stanowiące tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

6. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

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

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

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

Na podstawie art 36 ust. 4 Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonania powierzy podwykonawcom: ...............................................

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                            (podpis Wykonawcy/ wykonawców)
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Załącznik nr 2 

U M O W A  Nr...........

na świadczenie usług medycznych

             Zawarta w dniu ...................................  w wyniku przeprowadzonego postępowania
przetargowego pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki  Zdrowotnej  z  siedzibą  przy  ul.  Abramowickiej  2  w  Lublinie,  wpisanym do
Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Lublinie, XI Wydziale Gospodarczym KRS
pod nr 0000004020 zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”

reprezentowanym przez:

Dyrektora Edwarda Lewczuka

a

.............................................................................................................................................. zwanym w
dalszej treści umowy “Wykonawcą” reprezentowanym przez: 

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

Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do otrzymywania faktur
VAT, NIP: 946-21-60-056, REGON: 431019046

Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i jest uprawniony do wystawiania faktur
VAT, NIP: ................................., REGON: ...................................

§ 1

1. Zamawiający  zleca  a  Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  specjalistyczne  badania  i
konsultacje  na  rzecz  pacjentów  oraz  pracowników  Szpitala  Neuropsychiatrycznego
wymienione w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym integralną część do niniejszej umowy
na warunkach i w terminach określonych w niniejszej umowie, w załączniku nr 1 do SIWZ
oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. Usługi  obejmujące  badania  i  konsultacje,  o  których  mowa  w  ust.  1,  świadczone  będą
pacjentom oraz pracownikom Szpitala skierowanym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi w tym zakresie oraz na zasadach ustalonych w publicznych zakładach
opieki zdrowotnej.

§ 2

1. Świadczenia zdrowotne w przypadku badań i konsultacji specjalistycznych wykonywane będą w
terminie  określonym  w  załączniku  nr  1  do  SIWZ  od  chwili  telefonicznego  zgłoszenia,  po
okazaniu skierowania wystawionego przez lekarza Zamawiającego.
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2. Skierowanie powinno zawierać:

1/  pieczęć nagłówkową

2/  datę wystawienia skierowania

3/  wskazanie strony wykonującej świadczenie,

4/ imię i nazwisko, PESEL i adres zamieszkania ubezpieczonego kierowanego na badanie,

5/   podpis  i  pieczątkę  z  nr  prawa  wykonywania  zawodu  lekarza  wystawiającego
skierowanie.

3. Wykonawca oświadcza, że pracownie diagnostyczne, w których będą wykonywane badania
spełniają warunki określone przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

4. Wykonawca wyraża zgodę  na przeprowadzenie kontroli przez Narodowy Fundusz Zdrowia
dotyczącej spełnienia wymagań w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca  gwarantuje,  że  świadczenia  stanowiące  przedmiot  niniejszej  umowy  będą
wykonywane  przez  osoby  wykonujące  zawody  medyczne,  posiadające  odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz spełniające wymagania określone przez Narodowy Fundusz
Zdrowia.

6. Wykonawca gwarantuje, że usługi medyczne stanowiące przedmiot niniejszej umowy, będą
wykonywane  z  użyciem  systematycznie  serwisowanego  sprzętu  i  aparatury  posiadającej
niezbędne atesty lub certyfikaty, przewidziane odrębnymi przepisami.

§ 3

1. Wykonawca  ma  prawo  sporządzać  kopie  dokumentacji  medycznej  przekazywanej
Zamawiającemu, zawierającej wyniki przeprowadzonych badań i konsultacji, w szczególności w
zakresie niezbędnym do prowadzenia kontynuacji leczenia.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  zachować  w  ścisłej  tajemnicy  wszelkie  dane  wynikające  z
dokumentacji medycznej pacjentów lub pracowników Szpitala, a także inne informacje uzyskane
w związku z realizacją niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać informacje, określone w ust. 1 i 2 jedynie w celach
związanych  z  wykonywaniem  niniejszej  umowy  oraz  w  sposób  określony  w  przepisach
odrębnych, w szczególności w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku
praw pacjenta (t.j. Dz.U. 2009 Nr 52, poz. 417) i w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

4. Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób
otrzymujących informacje wskazane w ust. 1 nie ujawni tych informacji, ani ich źródła, zarówno
w całości, jak i w części osobom trzecim.

§ 4

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności  za prawidłowość  wykonanych badań,  konsultacji
oraz leczenia prowadzonego przez osoby wskazane przez Wykonawcę  do świadczenia usług
medycznych stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

2. Osoba  wykonująca  konsultację  lub  badanie  na  podstawie  skierowania  określonego  w  §  2
niniejszej  umowy,  a  także  prowadząca  kontynuację  leczenia  obowiązana  jest  przekazać
lekarzowi Zamawiającego, który skierował pacjenta na badanie lub konsultacje, wyniki badań,
informacje,  wskazania,  przeciwwskazania i  uwagi  dotyczące dalszego leczenia mogące mieć
wpływ na leczenie prowadzone przez Zamawiającego.
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§ 5

1. Strony  ustalają  całkowite  wynagrodzenie  za  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  kwocie:
…............... zł  (słownie:  …..........................................)  w  tym  obowiązujący  podatek
VAT ...................zł (słownie:.........................................................................................).

2. Rozliczenie  należności,  o  których  mowa  w  ust.  1  będzie  następować  w  okresach
miesięcznych,  na  podstawie  faktury  wystawianej  przez  Wykonawcę  w  oparciu  o  ilość
faktycznie wykonanych usług i ceny jednostkowe zawarte w ofercie.

3. Zapłata  za  wykonane  usługi  nastąpi  przelewem na  konto  określone  w fakturze  VAT,  w
terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT
wraz  z  imiennym  wykazem  osób,  którym  wykonywano  badanie  w  danym  miesiącu
rozliczeniowym.

4. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie

bez pisemnej zgody Zamawiającego oraz organu założycielskiego Zamawiającego.

§ 6
1. Umowa  zostaje  zawarta  na  czas  określony  tj.  od  dnia  .......  roku  do  dnia  .......  roku  z

zastrzeżeniem ust. 2.
2. W przypadku, gdy wynagrodzenie wypłacone Wykonawcy zrówna się z kwotą określoną w §

5 ust. 1 -  umowa wygasa. 
3. Umowa wygasa z dniem, w którym upływa okres obowiązywania umowy określony w ust. 1

niezależnie  od  tego,  czy  wynagrodzenie  wypłacone  Wykonawcy  osiągnęło  kwotę
wymienioną  w  §  5  ust.  1. Wykonawcy  nie  przysługuje  roszczenie o  zapłatę  należności
stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą określoną w § 5 ust. 1, a wynagrodzeniem rzeczywiście
wypłaconym Wykonawcy z tytułu realizacji dostaw w okresie obowiązywania umowy.

§ 7

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:
1) nienależytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Wykonawcę, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie pu-

blicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wy-

wiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 1 i 2) jest możliwe przez cały okres jej obo-

wiązywania. Odstąpienie od umowy na podstawie § 7 ust. 1 pkt 3 jest możliwe w terminie 30
dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podsta-
wę do odstąpienia.

§ 8
Zamawiający zastrzega sobie  prawo do rozwiązania niniejszej umowy z ważnych powodów z za-
chowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.

§ 9

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne.
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia
określonego w § 5 ust. 1 umowy - w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez
Zamawiającego wskutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca.

3. W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych,  naliczonych zgodnie z ust.  2,  Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 10

1. Wszelkie  zmiany  i  uzupełnienia  treści  umowy,  dopuszczalne  w  świetle  umowy i  ustawy
Prawo zamówień publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

2. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem,
że zmiany wynikają z:

a) okoliczności  nieprzewidzianych  w  chwili  zawarcia  umowy  lub  są   korzystne  dla
Zamawiającego,

b) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy,
c) zmiany stawki podatku VAT.

3. Zmiana  danych  teleadresowych  stron  wymaga  niezwłocznego  pisemnego  powiadomienia
drugiej  strony umowy i  nie  stanowi  zmiany  umowy.  W przypadku braku powiadomienia
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się za
skutecznie doręczone.

§ 11

1. Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uważa się za skutecznie doręczone w
przypadku:

1) doręczenia osobistego;

2) wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

3) wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

4) wysłania Wykonawcy faksem na nr ........................................................
2. Zgłoszeń  przewidzianych  w  niniejszej  umowie  należy  dokonywać  na  następujące  nr

telefonu..............................................

§ 12

Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo
Sąd w Lublinie.

§ 13

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

      ZAMAWIAJĄCY                                            WYKONAWCA

.............................................                          ......................................................
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Załącznik nr 3

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam,  jako
upoważniony reprezentant wykonawcy, że spełniamy warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………, dnia…………                                                  …………………….
     (podpis)
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