Znak 1/K/2018

Legionowo, dnia 09.04.2018r.

OGŁOSZENIE
o konkursie ofert na świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Legionowie,
ul. Zegrzyńska 8
Działając na podstawie art. 26-27 Ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r., poz. 618), zwanej
dalej Ustawą oraz art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, 147-150, 151 ust. 1, 2, 4-6, art. 152, 153
i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Legionowie jako Udzielający Zamówienia przedstawia warunki udziału
w postępowaniu prowadzonym
w trybie konkursu ofert
1. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska – SP ZOZ w Legionowie, adres: 05119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 8, ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia
na świadczenie usług diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów WSPLek – SP ZOZ
w Legionowie.
2. Miejsce i czas ukazania się ogłoszenia: Ogłoszenie zostało zamieszczone w dniu
09.04.2018 na stronie internetowej www.wspl-legionowo.pl, na tablicy informacyjnej
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ w Legionowie.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym
projekt umowy oraz formularz ofertowy można uzyskać w siedzibie Ogłaszającego
oraz na stronie internetowej www.wspl-legionowo.pl (zakładka Zamówienia publiczne)
od dnia 09.04.2018r.
5. Umowa na świadczenie usług zostanie zawarta na okres 24 miesięcy od daty podpisania
umowy.
6. Oferty należy składać w siedzibie Ogłaszającego, tj. w Wojskowej Specjalistycznej
Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ, adres: 05-119 Legionowo, ul. Zegrzyńska 8, do dnia
24.04.2018r. do godz. 1000, w formie określonej w materiałach konkursowych (forma

pisemna w zamkniętej kopercie z napisem: „Oferta na świadczenie usług diagnostyki
laboratoryjnej – numer 1/K/2018”.
7. Otwarcie ofert konkursowych nastąpi w dniu 24.04.2018r. o godz. 1030.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie udzielającego zamówienie w terminie
związania ofertą. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu zostanie wywieszone na tablicy
informacyjnej Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej – SP ZOZ
w Legionowie ul. Zegrzyńska 8, zamieszczone na stronie internetowej: www.wspllegionowo.pl, oraz przekazane do uczestników konkursu.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i jest liczony od dnia upływu terminu składania
ofert.
10. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu lub przesunięcia terminu
składania ofert.
11. Uczestnikom konkursu (Oferentom) przysługują na podstawie art. Na podstawie art. 26
ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015, poz. 618) oraz art.
152; 153 i 154 ustawy z dnia 27.08.2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 Nr 164, poz. 1027 ze zmianami)
przysługują następujące środki odwoławcze:
 Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez
Udzielającego Zamówienie zasad przeprowadzenia konkursu ofert, przysługują
środki odwoławcze. Środki odwoławcze nie przysługują na niedokonanie wyboru
przyjmującego zamówienie i unieważnienie postępowania konkursowego;
 W toku postępowania konkursowego, do czasu jego zakończenia, oferent może
złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia
dokonania zaskarżonej czynności;
 Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie konkursowe ulega zawieszeniu, chyba
że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny;
 Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i
udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu
wymaga uzasadnienia;
 Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu;
 Informacje o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu umieszcza się na tablicy
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego zamówienie;
 W przypadku uwzględnienia protestu, Komisja powtarza zaskarżoną czynność;

 Oferent biorący udział w postępowaniu konkursowym może wnieść do Dyrektora
Przychodni, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wyniku konkursu ofert, odwołanie
dotyczące rozstrzygnięcia konkursu. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega
rozpatrzeniu;
 Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie
odwołania wstrzymuje zawarcie umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
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