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Łódź. dnia 22.11.2018r.
ROZEZNANIE CENOWE
Procedura prowadzona jest w oparciu o art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.160), z zastosowaniem art. 26 ust. 4a wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Zgodnie z art. 26 ust. 5 ustawy jw. do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się Ustawy z dnia
29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonywanie badań laboratoryjnych określonych szczegółowo w załączniku nr 1 do niniejszego
ROZEZNANIA na rzecz osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń zdrowotnych
realizowanych przez M.C.M. „Polesie” w Łodzi oraz codzienny odbiór materiału do badania
transportem Wykonawcy i na jego koszt z Laboratorium Analiz Lekarskich, które mieści się w Łodzi
przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 15/17.
W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu
realizacji pojedynczych badań.
Wyniki badań dostarczane będą do Laboratorium Analiz Lekarskich jw. w terminie 3-ech dni
roboczych od daty zgłoszenia badania do wykonania.
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do:
- zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych
odpowiedniemu Inspektorowi Sanitarnemu,
- sporządzania i przekazywania Zamawiającemu comiesięcznego wykazu wykonanych badań z
wyszczególnieniem lekarza kierującego.
Badania realizowane będą sukcesywnie, w zależności od bieżących potrzeb.
Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne
badania określone w załączniku nr 1.

2. Warunki wymagane od Wykonawców:
2.1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – do oferty
należy dołączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
- wpis do Ewidencji Laboratoriów prowadzonej przez Krajową Radę Diagnostów Laboratoryjnych.
2.2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia – do oferty należy dołączyć:
- potwierdzenie udziału w zewnętrznej ocenie jakości badań prowadzonej przez Centralny
Ośrodka Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej.
2.3. Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania świadczenia – Wykonawca musi
dysponować minimum jedną osobą wpisaną na listę Krajowej Izby Diagnostów - do oferty należy
dołączyć:
- wykaz osób autoryzujących badania z podaniem numeru wpisu na listę Krajowej Izby
Diagnostów.
2.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa – do oferty należy dołączyć:
- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.
2.5. Wskazane dokument należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z
oryginałem kserokopii.
2.6. Ocena spełniania warunków udziału dokonana zostanie metodą spełnia / nie spełnia
na podstawie złożonych dokumentów.
3. Termin realizacji zamówienia:
Badania będą wykonywane sukcesywnie w okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

4. Kryteria oceny:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie
wyłącznie kryterium cenowe - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje
najniższą cenę realizacji danej części zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru w przypadku złożenia ofert o jednakowych cenach.
5. Osoba do kontaktu:
1) W sprawach merytorycznych: p. Grażyna Bartczak-Kwiatos – Kierownik Laboratorium Analiz
Lekarskich tel. 42 20-84-287.
2) W sprawach formalnych: p. Anna Urbańczyk – St. Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. 42 20-84-813.
6. Termin składania ofert:
Oferty można składać do dnia 30 listopada 2018r. do godz. 15:00 w formie:
✓ pisemnej, w zamkniętej kopercie w sekretariacie Miejskiego Centrum Medycznego „Polesie”
w Łodzi, ul. A. Struga 86, pierwsze piętro, pok. nr 1, opisanej w następujący sposób „Oferta
wykonywania badań laboratoryjnych w roku 2019” ,
✓ lub elektronicznie na adres przetargi@mcmpolesie.pl
7. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Załącznik nr 1
do rozeznania cenowego
dot. wykonywania badań laboratoryjnych w roku 2019
Wykaz badań objętych zapytaniem ofertowym / Formularz cenowy.
L.p

Nazwa badania

1.

AFP

2.

ALBUMINY

3.

BHCG

4.

BIAŁKO CAŁKOWITE

5.

BILIRUBINA CAŁK. + BAZPOŚR.

6.

BORELIOZA Ig G + Ig M

7.

Ca 125

8.

Ca 19-9

9.

CEA

10.

CK

11.

Chlamydia pneumoniae IgG + IgM

12.

CMV p/ciała Ig G + Ig M

13.

D-DIMERY

14.

ESTRADIOL

Cena

PROGESTERON
PROLAKTYNA
TESTOSTERON
Łącznie część 14
15.

FIBRYNOGEN

16.

FERRYTYNA
TRANSFERYNA
Łącznie część 15

17.

FOSFOR w surowicy
FOSFOR w dziennej zbiórce moczu
Łącznie część 17

18.

FOSFATAZA ALKALICZNA

19.

FSH

20.

GRUPA KRWI + P/ciała antygenów grupowych
ODCZYN COOMBSA
Łącznie część 20

21.

GLISTA LUDZKA IgG

22.

H.PYLORI p/ciała

23.

HCV p/ciała
HBs p/ciała
Hbs antygen
Łącznie część 23

24.

HBA 1c

25.

HIV Ag/Ab
Test potwierdzenia met. Western-Bloot
Łącznie część 25

26.

HOMOCYSTEINA

27.

IgE całkowite

28.

Immunoglob. A
Immunoglob. G
Immunoglob. M
Łącznie część 28

29.

KWAS WALPROINOWY

30.

KRZTUSIEC Ig G + Ig M
MYKOPLAZMA Ig G + Ig M
Łącznie część 30

31.

LAMBLIOZA

32.

LDH

33.

LH

34.

LIPAZA

35.

MONONUKLEOZA

36.

ODRA Ig G + Ig M

37.

P/CIAŁA P/JĄDROWE

38.

P/CIAŁA P/SERCOWE

39.

PROTEINOGRAM + BIAŁKO

40.

PSA
PSA frakcja wolna
Łącznie część 40

41.

ROTA-ADENO (kał)

42.

RÓŻYCZKA Ig G + Ig M

43.

TSH
T3
T4
FT3
FT4
ATPO
ATG
Łącznie część 43

44.

TIBC + żelazo

45.

TOXOCAROZA

46.

TOXOPLAZMOZA Ig G + Ig M

47.

TOXOPLAZMOZA awidność

48.

WITAMINA B 12

49.

WITAMINA D3

Data ...................................

.................................................................................
Podpis - pieczęć imienna Oferenta/Wykonawcy

Załącznik nr 2
do rozeznania cenowego
dot. wykonywania badań laboratoryjnych w roku 2019

UMOWA Nr
Zawarta w dniu ....................................... pomiędzy :
Firmą

…………………………………………………………...
wpisaną do…………………..……………………………..…
Adres głównego miejsca wykonywania działalności: ….…
Adres do doręczeń…………………………………………...
Regon: ………………………
NIP: ……………....
którą reprezentują :

1. …………………………………..

- ………….

zwaną dalej Wykonawcą
a Firmą:

MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE „POLESIE” W ŁODZI
wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000139233
Adres siedziby: ul. Andrzeja Struga 86, 90-557 Łódź
Adres do doręczeń: jak wyżej
Regon: 000316393
NIP: 7272408670
którą reprezentuje:

1. Monika Nogala – Dyrektor
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM
§1
Umowę niniejszą Strony zawierają na podstawie Art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności
leczniczej (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz.160), z zastosowaniem art. 26 ust. 4a - wartość
niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.
Zgodnie z art.26 ust.5 ustawy jw. do udzielenia niniejszego zamówienia nie stosuje się Ustawy z dnia
29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych.
§2
1. Przedmiot umowy stanowi wykonywanie badań laboratoryjnych w zakresie oraz cenach
wskazanych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Odbiór materiału do badania odbywać się będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt,
codziennie od poniedziałku do piątku z Laboratorium Analiz Lekarskich Zamawiającego,
mieszczącego się w Łodzi, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 15/17. w godz. 12:00 do 16:00
3. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający dopuszcza możliwość telefonicznego uzgodnienia terminu
realizacji pojedynczych badań.
4. Wyniki będą dostarczane do laboratorium Zamawiającego transportem Wykonawcy i na jego koszt
w terminie 3-ech dni roboczych od daty zgłoszenia badania do wykonania,
5. W pilnych przypadkach wyniki będą przekazywane elektronicznie lub telefonicznie.
§3
1. Zapłata za świadczenia objęte umową będzie dokonywana w okresach miesięcznych, na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę nie później niż do 7-go dnia każdego miesiąca, w
oparciu o wykaz ilościowy zlecanych badań, potwierdzonych przez osobę koordynującą realizację
umowy z ramienia Zamawiającego.
2. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania zapłaty w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury.
3. Badania dodatkowe, wykonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, nie będą przez niego
zapłacone.
4. Wykonawca zapewnia niezmienność cen określonych w załączniku nr 1 przez okres trwania umowy,
za wyjątkiem zmian ustawowych podatku VAT.
5. Należność regulowana będzie na konto Wykonawcy, uwidocznione w wystawianych fakturach.
6. Wierzytelności Wykonawcy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie, bez uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiającego.

§4
1. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie świadczeń
objętych niniejszą umową.
2. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniechania osób, z których pomocą świadczenia
wykonuje, jak również osób, którym wykonanie świadczeń powierza, jak za własne działanie,
uchybienie lub zaniechanie.
3. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej oraz sprawozdawczości
statystycznej na zasadach obowiązujących w publicznych zakładach opieki zdrowotnej.
§5
Zamawiający zastrzega o prawie Zamawiającego
do przeprowadzenia kontroli realizacji niniejszej umowy.

oraz

Narodowego

Funduszu

Zdrowia

§6
1. Wykonawca
wyznacza ze swej strony do koordynacji zobowiązań umownych oraz czyni
odpowiedzialnym
za
realizację
i
rozliczenie
postanowień
niniejszej
umowy
p. ...............................................................................................................
2. Wykonawca ustanawia ze swej strony do koordynacji zobowiązań umownych
...............................................................................................................................
§7
Umowa zostaje zawarta na okres: od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.
§8
1. W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z prawem
naliczenia kary umownej w wysokości 1.000,- zł.
2. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym - czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia
należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.
§9
Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy, złożona w odpowiedzi na ROZEZNANIE
CENOWE z dnia 22.11.2018r. w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego.
§ 11
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu,
stanowiącego integralną część umowy, podpisanego przez obie Strony.
§ 12
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego
miejscowo dla składającego pozew.
§ 13
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

