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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT  
O ZNAKU DAO6-350-04/17 

 
Dotyczy postępowania konkursowego na „wykonanie świadczeń zdrowotnych z zakresu 
diagnostyki laboratoryjnej na rzecz pacjentów i pracowników Zakładu” 
 
Poniżej Zamawiający przedstawia treść pytania i udzielonej odpowiedzi do treści ogłoszenia 

dotyczącego wymienionego konkursu ofert: 

 
Pytanie nr 1: 
„Uprzejmie prosimy o zmianę kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty na wartość oferty oraz o 

doprecyzowanie, jaką ilość badań poszczególnych badań wskazanych w Załączniku  

nr 2, wykonują Państwo w ciągu roku.  

Wartość oferty jest parametrem, na podstawie którego Udzielający Zamówienie dokonuje wyboru 

oferty najkorzystniejszej. Suma cena za badania nie przekłada się bowiem na koszty, jakie 

Udzielający Zamówienie poniesie w związku z udzieleniem zamówienia. 

Stosownie do art. 26a ustawy o działalności leczniczej z dnia 8 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 

1638), uprzejmie prosimy o zmianę Załącznika nr 1 do Ogłoszenia - formularz ofertowy w następujący 

sposób: oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za kwotę:  brutto: ........................................PLN.”  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zmienia kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty na wartość oferty oraz nie 

dopuszcza zmiany załącznika nr 1 do ogłoszenia stanowiący formularz ofertowy.  

Na podstawie treści ogłoszenia o konkursie ofert, w załączniku nr 2 do ogłoszenia, w formularzu 

asortymentowo-cenowym, Zamawiający oczekuje wskazania ceny jednostkowej brutto za badanie, a 

suma cen jednostkowych brutto (z załącznika nr 2) stanowi podstawę wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zamawiający wskazał średnie liczby wykonywanych wszystkich badań w skali roku oraz w skali 

miesiąca natomiast Zamawiający nie prowadzi statystyk ilościowych konkretnych badań. Ilości 

uzależnione są stanami zdrowia pacjentów, zleceniami lekarskim, ich ilościami w danym czasie oraz 

liczbą pacjentów. Dlatego podanie szacunkowej liczby wszystkich badań w skali miesiąca/roku 

powinna być dla Oferenta wystarczające aby oszacować koszty związane z przedstawieniem wiążącej 

oraz rzetelnej oferty. Należy również wspomnieć, iż dodatkowo zgodnie ze wzorem umowy, 

stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia do konkursu ofert, Zleceniodawca może zlecać 

Zleceniobiorcy badania nie wskazane w załączniku nr 1 do umowy (czyli nie tylko te które są 

wskazane w formularzu asortymentowym stanowiącym Załącznik nr 2 do ogłoszenia). Ponadto 

Zamawiający w umowie, przedstawił kwotę całego zamówienia i wynagrodzenia Zleceniobiorcy, które 

nie przekroczy 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) brutto. 
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