OGŁOSZENIE
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o. o.
05-510 Konstancin – Jeziorna, ul. Wierzejewskiego 12
REGON 142013120, NIP 123-11-94-950
Podstawa prawna – art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ((tj. Dz.U 2018, poz.
2190 z późn. zm.) – dalej: u.dz.l.
Mazowieckie Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. – zwane dalej: Zamawiającym, udziela
zamówienia na świadczenia zdrowotne pn.:
„Badania histopatologiczne”
dla szpitali: przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie, przy ul. Wierzejewskiego 12 w Konstancinie-Jeziornie
oraz przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie
zwanego dalej „zamówieniem", którego zakres opisany jest w Załączniku nr 1a oraz nr 1b do SWK.
1.
2.
3.

4.

O zawarcie z Zamawiającym umowy na wykonanie ww. świadczeń zdrowotnych mogą ubiegać się
podmioty wykonujące działalność leczniczą w określonym warunkami niniejszego ogłoszenia zakresie,
zwani dalej Wykonawcami.
Udzielenie zamówienia następuje w trybie konkursu ofert.
Przedmiotem postępowania (zamówienia) w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia
zdrowotnego jest: wykonywanie badań histopatologicznych. Okres realizacji umowy – 24 miesiące.
Materiały dostępne na stronie: www.stocer.pl
TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH SWK ORAZ CAŁEGO
POSTĘPOWANIA

Przed wyznaczonym terminem do składania ofert, Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o
wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią ogłoszenia oraz warunków konkursu,
kierując swoje zapytania do Zamawiającego na piśmie lub via faks lub e-mail.
Odpowiedzi Zamawiającego bez wskazania źródła zapytania zostaną umieszczone na stronie internetowej
Zamawiającego: www.stocer.pl
Zamawiający nie ma obowiązku udzielania odpowiedzi na zapytania w wypadku ich złożenia w terminie
późniejszym niż 3 dni przed wyznaczoną datą otwarcia ofert.
Do kontaktu z Wykonawcami w sprawach niniejszego konkursu upoważniona jest:
Pani Katarzyna Wróblewska
Pani Beata Stopnicka
Tel. (22) 711-90-48 lub (22) 711 90 37 faks (22) 711 90 02, e-mail: inwestycje@stocer.pl, handlowy@stocer.pl
Dział Handlowy
Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują sobie w formie pisemnej lub via faks lub e-mail.
Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie,
opatrzonej danymi Wykonawcy i opisanej:
KONKURS OFERT: wykonywanie badań histopatologicznych, znak sprawy K-39/2022
Nie otwierać przed dniem 21.06.2022 r. godz. 10:30.
5.

6.

Oferty w formie pisemnej należy składać: w Kancelarii MCR „STOCER” Sp. z o.o. w siedzibie
Zamawiającego, ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 21.06.2022 r. godz. 10:00.

7.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.06.2022 r. godz. 10:30 w Dziale Handlowym (budynek Zarządu
Spółki) ul. Wierzejewskiego 12, 05-510 Konstancin-Jeziorna.

8.

Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%
9. Wymagania:
a) Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych przez oferenta musi
odpowiadać przedmiotowi zamówienia.
b) Minimalna liczba osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie przedmiotu zamówienia –
min. 2 lekarzy o którym mowa w pkt. c.
c) Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych winni posiadać tytuł specjalisty lub specjalizację I
stopnia w dziedzinie patomorfologii.
d) Laboratorium Przyjmującego zamówienie, wykonujące badania, winno posiadać wpis w rejestrze
laboratoriów Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
10. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców
• Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
• Dokumenty stwierdzające wpis:
-do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
-do Krajowego Rejestru Sądowego
-do ewidencji laboratoriów w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych
•
•
•
•
•

Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 3
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia, potwierdzający, że oferent jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
Certyfikat potwierdzający wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001:2015
Pozytywna opinia z co najmniej 2 placówek ochrony zdrowia posiadających min.200 łóżek, dotycząca
współpracy z Wykonawcą w zakresie badań histopatologicznych
Procedura pobierania i transportu materiału do badania, która będzie załącznikiem do umowy.
11. Zamawiający odrzuci ofertę:
1) złożoną przez Wykonawcę po terminie;
2) zawierającą nieprawdziwe informacje;
3) jeżeli Wykonawca nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej liczby lub ceny świadczenia
zdrowotnego;
4) jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
6) jeżeli Wykonawca złożył ofertę alternatywną;
7) jeżeli Wykonawca lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych w przepisach prawa oraz
warunków określonych przez Zamawiającego;
8) złożoną przez Wykonawcę, z którym została rozwiązana przez Zamawiającego umowa o udzielanie
świadczeń zdrowotnych w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym z przyczyn
leżących po stronie tego Wykonawcy.
12. W przypadku gdy Wykonawca nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta
zawiera braki formalne, Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia tych braków w wyznaczonym
terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
13. Zamawiający unieważni postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia
zdrowotnego, gdy:
1) nie wpłynęła żadna oferta;
2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w toku konkursu ofert
wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z
okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie
więcej ofert.

3) odrzucono wszystkie oferty;
4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na finansowanie
świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;
5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy
nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
14. Jeżeli nie nastąpi unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia
zdrowotnego, Zamawiający ogłosi o rozstrzygnięciu postępowania (wyborze oferty) na swojej stronie
internetowej oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w terminie do 2 dni roboczych od
zatwierdzenia wyniku postępowania przez Zarząd Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp.
z o.o. w Konstancinie-Jeziornie.
15. Wykonawcom, których interes prawny doznałby uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia
zdrowotnego, przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu na zasadach określonych w niniejszym
ogłoszeniu.
16. Protest o którym mowa w pkt 15 nie przysługuje na:
1) wybór trybu postępowania;
2) niedokonanie wyboru Wykonawcy;
3) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia zdrowotnego.
17. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia zdrowotnego, do czasu
zakończenia postępowania, Wykonawca może złożyć do Zamawiającego umotywowany protest w
terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.
18. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczenia
zdrowotnego ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
19. Zamawiający rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej
odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.
20. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
21. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń
oraz na stronie internetowej Zamawiającego.
22. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtórzy zaskarżoną czynność.
23. Usługa świadczenia zdrowotnego będąca przedmiotem niniejszego zamówienia będzie wykonywana na
warunkach umowy stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
24. Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
25. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający może
zmodyfikować treść ogłoszenia oraz warunków konkursu.
26. O każdej zmianie Zamawiający zawiadomi niezwłocznie uczestników postępowania.
27. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, Zamawiający może
przedłużyć termin składania ofert. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania – tak
Wykonawców jak i Zamawiającego będą podlegały nowemu terminowi.
28. WYNIKI KONKURSU
Komisja konkursowa Zamawiającego rozstrzyga o wynikach postępowania nie później niż w ciągu 30 dni od daty
otwarcia ofert.

Ostateczne wyniki konkursu uznaje się za obowiązujące po ich zatwierdzeniu przez Zarząd Mazowieckiego
Centrum Rehabilitacji „STOCER" Sp. z o.o. w Konstancinie-Jeziornie.
Niezwłocznie po zatwierdzeniu komisja konkursowa zawiadamia na piśmie wszystkich Wykonawców o
zakończeniu i wynikach konkursu oraz wezwie Wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę, do podpisania
umowy z Zamawiającym.
W przypadku, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona została tylko jedna oferta, Zamawiający może ją
przyjąć, jeżeli stwierdzi, że spełnia ona postawione przez Zamawiającego w warunkach konkursu wymagania.
29. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE W CELU ZAWARCIA
UMOWY
Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do podpisania umowy obowiązany jest do stawienia się w jego
siedzibie w wyznaczonym terminie celem podpisania umowy związanej ze świadczeniem przedmiotu
zamówienia. Brak stawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie będzie traktowany jako odmowa
podpisania umowy z Zamawiającym na przedmiot konkursu.
Podpisanie umowy musi nastąpić przed upływem terminu związania ofertą.
Konstancin – Jeziorna, 07.06.2022 r.

ZATWIERDZAM

Załączniki:
Załącznik 1 – Formularz ofertowy
Załącznik 1a - Formularz asortymentowo-cenowy dla szpitali przy ul. Barskiej 16/20 w Warszawie oraz przy ul.
Wierzejewskiego 12 w Konstancinie – Jeziornie
Załącznik 1b - Formularz asortymentowo-cenowy dla szpitala przy ul. Warsztatowej 1 w Pruszkowie
Załącznik 2– Wykaz osób świadczących usługi
Załącznik 3 – Oświadczenie
Załącznik 4 – Wzór umowy

