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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU (SWK)
dla zamówienia
dokonywanego w trybie konkursu ofert
(na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz. U. z 2011 r.
nr 112 poz. 654 z późn. zm., ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2004 r. nr 210, poz. 2135 z
późn. zm. oraz Zarządzenia nr 2150/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia
29.02.2012 r. w sprawie zasad zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości przez
podmioty lecznicze na okres nie dłuższy niż 3 lata)

na
udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej

Warszawa, dnia 13.12.2013 r.

ZATWIERDZIŁ :
Dyrektor
Marcin Jakubowski

Znak sprawy: KM / 1 / 2013
I.
UDZIELAJACY ZAMÓWIENIA:
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek
ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
Tel. 22 518 26 41 Fax: 22 518 26 44
Mail: sekretariat@zoztargowek.waw.pl
Internet: www.zoztargowek.waw.pl
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PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów Samodzielnego Zespołu Publicznych
Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek przez okres 36 miesięcy –
według załącznika na 1 do formularza oferty.
Udzielenie zamówienia na realizację świadczeń zdrowotnych obejmuje ponadto
wynajęcie przez Oferenta na okres 35 miesięcy pomieszczeń znajdujących się na I
piętrze Przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Rembielińskiej 8 w
Warszawie, o łącznej powierzchni 138,49 m2, na zasadach określonych w
Zarządzeniu nr 2150/2012 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 29.02.2012 r., z
dostosowaniem pomieszczeń do wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych
postępowaniem konkursowym. Stan techniczny pomieszczeń, stolarki drzwiowej i
okiennej – bardzo dobry. Pomieszczenia wyposażone w instalację elektryczną i
dostęp do wody.
Szczegółowy zakres świadczeń wraz z szacunkową liczbą świadczeń będących
przedmiotem konkursu określa załącznik nr 1 do formularza oferty, stanowiącego
załącznik nr 1 do SWK.
Konkurs ofert przeprowadzany jest łącznie z wynajmem pomieszczeń
laboratorium.
Oferent zobowiązany jest, przed złożeniem oferty, do dokonania wizji lokalnej
wynajmowanego pomieszczenia (załącznik nr 2 do SWK).
Umowa na świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki laboratoryjnej zostanie
zawarta na okres 35 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy, a wzór umowy
stanowi załącznik nr 3 do SWK.
Umowa najmu pomieszczeń zostanie zawarta na okres wykonywania badań z
zakresu diagnostyki laboratoryjnej, a wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SWK.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
W ramach udzielanych świadczeń Oferent zobowiązany jest zapewnić osobę, która z
jego ramienia będzie nadzorowała proces realizacji umowy oraz będzie
kompetentna do udzielania informacji osobom wykonującym umowę i
rozwiązywania kwestii związanych z postępowaniem medycznym.
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Zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych objętych konkursem:
Świadczenie zamawianych usług na wysokim poziomie, zgodnie z zasadami
współczesnej wiedzy technicznej i analitycznej, normami umożliwiającymi
akredytację i certyfikację, sztuką i etyką zawodu, obowiązującymi przepisami
prawa oraz postanowieniami umowy, przy zachowaniu należytej staranności.
Świadczenie zamawianych usług na sprzęcie posiadającym certyfikaty
dopuszczenia do obrotu i zapewniającym wysoką jakość świadczeń.
Materiały i odczynniki używane do wykonywania świadczeń muszą być
dopuszczone do obrotu i spełniać wymagania określone w przepisach
szczególnych.
Świadczone usługi muszą być wykonywane przez wykwalifikowane osoby, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
Materiał pobrany do badań musi być odbierany i transportowany z miejsca
wskazanego przez Udzielającego Zamówienie.
Wymagany termin realizacji:
Od 1 lutego 2014 r. do 31 grudnia 2016 r.
Oferent musi zapewnić świadczenie przedmiotowych usług w sposób
kompleksowy z dniem zawarcia umowy.
Umowa najmu pomieszczeń zostanie zawarta na okres wykonywania świadczeń
stanowiących przedmiot konkursu.
Wymagania dotyczące oferentów:
W postępowaniu konkursowym mogą brać udział Oferenci określeni w art. 26 ust.
1 ustawy o działalności leczniczej.
Oferent musi posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami przepisów powszechnie obowiązujących, być zarejestrowany we
właściwym rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą, posiadać
nadany NIP i REGON.
Oferent musi posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania zamówienia, w
szczególności do wykonywania pełnego zakresu badań laboratoryjnych, objętych
przedmiotem konkursu.
Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy Oferent posiadał
ważną polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. W sytuacji, gdy w trakcie obowiązywania umowy, umowa
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wygaśnie, Oferent będzie
zobowiązany zawrzeć nową umowę ubezpieczenia w takim terminie, aby
zapewnić ciągłość wykonywania przedmiotowej umowy. Umowy ubezpieczenia
zawierane po dniu 31 stycznia 2012 r. muszą pozostawać zgodne z art. 25 ustawy
o działalności leczniczej. Z umowy ubezpieczeniowej lub polisy musi wynikać, że
obejmuje ona także swoim zakresem usługi realizowane na rzecz innych
2

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

podmiotów leczniczych przez Oferenta. W przypadku zmiany Rozporządzenia
regulującego wysokość ubezpieczenia Oferent ma obowiązek do ubezpieczyć się,
zgodnie z aktualnymi przepisami.
Oferent musi dokonać wizji lokalnej pomieszczeń, będących przedmiotem
konkursu.
Oferent jest zobowiązany do dostarczenia: procedur opisujących pobieranie,
przechowywanie i transport materiału do badania.
Oferent jest zobowiązany dostarczać wszystkie materiały (drobny sprzęt
laboratoryjny, tj. pojemniki na materiał biologiczny i próbówki) potrzebne do
realizacji badań. Ich koszt będzie wliczony w cenę badania.
Jednostkowa cena badania będzie zawierała wszystkie koszty poniesione przez
Oferenta.
Zamawiający wymaga stosowania zamkniętego systemu pobierania krwi
(próżniowego).
Oferent powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Miesięczny czynsz za najem 1 m2 powierzchni wynosi 50 zł. netto + VAT.
Powierzchnia przedmiotu najmu wynosi 138,49 m2.
Dla przedmiotowej powierzchni pod wynajem ustalono kaucję gwarancyjną w
wysokości 9 070,00 zł. brutto (słownie: dziewięć tysięcy siedemdziesiąt złotych).
Kaucję należy wpłacić w kasie, lub na konto bankowe SZPZLO WarszawaTargówek do dnia 09.01.2014 r. do godz. 10:00.
Konto: Pekao S.A. Nr: 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego WarszawaTargówek, ul. Tykocińska 34, 03 – 545 Warszawa
Tytułem: kaucja gwarancyjna, KM / 1/ 2013
Po zakończeniu prac Komisji Konkursowej i ogłoszeniu wyników konkursu,
kaucję:
 Zwraca się Oferentom, którzy konkurs przegrali, w terminie 10 dni
roboczych od dnia ogłoszenia jego wyniku, z zastrzeżeniem, iż żądanie
zwrotu kaucji przed rozpatrzeniem skargi złożonej przez uczestnika
konkursu do Dyrektora Biura Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy
na czynności związane z postępowaniem konkursowym, skutkuje
wycofaniem oferty z konkursu ofert.
 Zalicza się na poczet należnych opłat wnoszonych przez Oferenta, który
konkurs wygrał.
 Kaucja gwarancyjna ulega przepadkowi w razie nie przystąpienia Oferenta,
który konkurs wygrał, do zawarcia umowy.
Zamawiający wymaga autoryzacji wyników przez diagnostę laboratoryjnego.
Wyniki badań będą dostarczane do siedziby jednostki organizacyjnej, z której
badanie zostało zlecone na koszt Oferenta, niezwłocznie po wykonaniu badania.
Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby badania przesyłane były w formie
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elektronicznej. Minimalne wymagania, jakie muszą być spełnione:
 Zgodność z wersją 2.3 protokołu HL7
 Obsługa komunikatów ORM-O01 – interpretacja zlecenia wykonania badań z
HIS. W ramach komunikatu obsługa przynajmniej segmentów MSH, ORC,
OBR.
 Obsługa komunikatów (transakcji) ORU-R01 – odsyłanie wyników z LIS do
HIS. W ramach komunikatu obsługa przynajmniej segmentów MSH, ORC,
OBR, OBX.
 Obsługa komunikatów ACK – potwierdzenie transmisji zlecenia (przez LIS)
oraz wyników (przez HIS)
15.

16.
17.

18.

19.

20.

21.

22.

Świadczenia zdrowotne wykonywane będą na podstawie indywidualnych zleceń
opieczętowanych pieczęcią nagłówkową Zamawiającego, wystawianych
i podpisywanych przez lekarzy udzielających zamówienia z określeniem rodzaju
świadczenia zdrowotnego, terminu wykonania w przypadku badań
wykonywanych w trybie „na cito”.
Świadczenia zdrowotne zlecane będą przez Zamawiającego w ilościach
uzależnionych od jego aktualnych potrzeb.
W przypadku występowania problemów z danym zakresem badań lub
wydłużającym się terminem ich wykonania Oferent powinien poinformować
telefonicznie kierownika danej komórki organizacyjnej o wszelkich problemach z
realizacją skierowania.
Oferent zapewni wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi normami w tym
zakresie, z uwzględnieniem wymogów jakościowych i procedur systemowych.
Należy przyjąć, iż badanie wymienione w cenniku ofertowym jest badaniem
kompletnym, jeżeli zatem istnieje potrzeba jego powtórzenia cena ofertowa winna
obejmować powtórzenie.
Zamawiający dopuszcza zmianę ceny wyłącznie w trybie uzgodnień między
stronami w formie aneksu do umowy w przypadku zmian cenowych korzystnych
dla Zamawiającego.
Termin płatności – rozliczenie miesięczne, do 30 dni od dnia otrzymania oryginału
prawidłowo wystawionej faktury i potwierdzenia przez Zamawiającego
wykonania ilości i rodzaju badań ujętych w fakturze.
Oferent jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej i statystycznej,
stosownie do przepisów obowiązujących w publicznych zakładach opieki
zdrowotnej.
Usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy mają charakter usług w zakresie
opieki medycznej, służą profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i
poprawie zdrowia i jako takie podlegają zwolnieniu z podatku VAT zgodnie z art.
43 obowiązującej ustawy o podatku od towarów i usług.
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VI.
Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą - 60 dni od upływu terminu składania ofert.
VII.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Zawartość oferty:
Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SWK.
Formularz asortymentowo-cenowy – załącznik 1 do formularza oferty.
Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej pomieszczenia – załącznik nr 2 do SWK.
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Dokument potwierdzający wpis Oferenta do rejestru podmiotów wykonujących
działalność leczniczą.
Dokument potwierdzający nadanie numeru NIP.
Dokument potwierdzający nadanie numeru REGON.
Polisa OC lub promesa w zakresie i terminie objętym przedmiotem niniejszego
zamówienia na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z
dnia 28.12.2007 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 3 poz. 10) w sprawie obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu świadczeniodawcy
udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku przedłożenia w ofercie
promesy ubezpieczenia warunkiem koniecznym do zawarcia umowy z wybranym
w wyniku niniejszego konkursu oferentem jest dostarczenia polisy OC przed
podpisaniem umowy.
Parafowane wzory umów: o zamówieniu na świadczenia zdrowotne i najmu
(załącznik do 3 i 4 do SWK).
Oświadczenie Oferenta – stanowiące załącznik nr 5 do SWK.
Potwierdzenie wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości 9 070 zł.

Wszystkie kserokopie i odpisy dokumentów wymienionych w punkcie VII muszą być
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do
reprezentowania oferenta i opatrzone pieczątką imienną identyfikującą tą osobę.
VIII. Informacje dotyczące warunków składania ofert:
1.
2.
3.

4.

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę sporządza się w formie
pisemnej.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były spięte w sposób zapobiegający
możliwości dekompletacji oferty oraz aby każda kartka oferty była opatrzona
kolejnym numerem.
Wszelkie poprawki w tekście oferty muszą być datowane i parafowane
własnoręcznie przez osobę uprawnioną / osoby uprawnione do reprezentowania
oferenta.
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5.
6.

7.

IX.
1.

2.
X.
1.

2.
XI.
1.
2.
3.

XII.

Załączniki do oferty stanowią jej integralną część.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób uniemożliwiający jej
przypadkowe otwarcie. Koperta zewnętrzna winna być opisana w sposób
następujący:
„Oferta dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Targówek na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki
laboratoryjnej dla pacjentów SZPZLO W-T”.
Nie otwierać przed 09.01.2014 r. do godz. 10:30
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Oferentami są:

W sprawach formalno - prawnych – Agnieszka Kubicz, tel. 22 518 26 41;

W sprawach przedmiotu zamówienia w zakresie:
badań laboratoryjnych – p. Elżbieta Szkopek, tel. 22-519-13-59
Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek w
terminie do 09.01.2014 r. godz. 10:00.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty złożone w inne miejsce.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie Samodzielnego
Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek w dniu
09.01.2014 r. o godz. 10:30.
Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.
Sposób obliczenia ceny ofert:
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, do drugiego miejsca
po przecinku.
Cena winna być obliczona według cen jednostkowych w sposób wskazany
w Formularzu cenowym.
Cena brutto oferty stanowi wartość pomocniczą do porównania ofert, maksymalną
wartość umowy określa Zamawiający w treści umowy, ceny jednostkowe przyjęte
do wyliczenia ceny brutto oferty stanowią podstawę rozliczeń między stronami.
Ocena ofert:

L.p.

Kryterium

Ranga

1

Cena

100%
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Cena Brutto - finalny koszt szacunkowy wynikający z przyjętej w formularzu cenowym
szacunkowej liczby oferowanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz ceny jednostkowej
zaproponowanej przez oferenta.
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty:
1. Cena - 100 %.
Sposób obliczania liczby punktów badanej oferty za kryterium nr 1 - cenę
C min - cena najniższa spośród ocenianych ofert
C n - cena badanej oferty
100 – stały współczynnik
XIII. Informacje dotyczące konkursu ofert:
1. Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych konkurs ofert składa się z części
jawnej i niejawnej.
2. W części jawnej konkursu komisja w obecności oferentów: stwierdza prawidłowość
ogłoszenia konkursu ofert oraz liczbą złożonych ofert, otwiera koperty z ofertami i
ustala, które spełniają warunki konkursu, przyjmuje do protokołu zgłoszone przez
oferentów wyjaśnienia lub oświadczenia.
3. W części niejawnej komisja wybiera ofertę, która zapewnia ciągłość udzielania
świadczeń opieki zdrowotnej oraz przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny w
odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
XIV.
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Pouczenie Zamawiającego:
Zamawiający odrzuca ofertę:
złożoną przez Oferenta po terminie;
zawierającą nieprawdziwe informacje;
jeżeli Oferent nie określił ceny świadczenia;
jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
jeżeli jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;
jeżeli Oferent złożył ofertę alternatywną;
jeżeli Oferent lub oferta nie spełniają wymaganych warunków określonych
w przepisach prawa oraz warunków wymaganych od Oferenta,
h) złożoną przez Oferenta, z którym została rozwiązana przez oddział wojewódzki
Funduszu prowadzący postępowanie umowa o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w określonym rodzaju lub zakresie w trybie natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
2.
W przypadku, gdy Oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów
lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych
braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.
XV.
1.

Zastrzeżenia Zamawiającego:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do: zmiany terminów, odwołania konkursu
lub pozostawienia ofert bez rozstrzygnięcia – bez podania przyczyny, jak również
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2.
a)
b)
c)
d)
e)

3.

4.

5.
6.
7.

do unieważnienia konkursu w każdym czasie bez uzasadnienia.
Dyrektor SZPZLO Warszawa-Targówek unieważnia postępowanie w sprawie
zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności, gdy:
nie wpłynęła żadna oferta;
wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 3;
odrzucono wszystkie oferty;
kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający
przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym
postępowaniu;
nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania
lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było
wcześniej przewidzieć.
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.
Jeżeli nie nastąpiło unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy
o udzielanie świadczeń komisja ogłasza o rozstrzygnięciu postępowania w miejscu
i terminie określonych w ogłoszeniu o konkursie ofert.
O rozstrzygnięciu konkursu ogłasza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie
internetowej zakładu, w terminie 2 dni od zakończenia prac komisji konkursowej.
Ogłoszenie zawiera nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres świadczeniodawcy, który został wybrany.
Z chwilą ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania następuje jego zakończenie
i komisja ulega rozwiązaniu.

XIII.
1.

Protesty i skargi dotyczące konkursu:
Oferentowi, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia
przez zakład zasad prowadzenia postępowania w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga
na zasadach określonych poniżej.
2.
Środki odwoławcze nie przysługują na:
a) wybór trybu postępowania;
b) niedokonanie wyboru Oferenta;
c) unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej.
3.
W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji
umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej
czynności.
4.
Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ulega zawieszeniu, chyba, że z treści
protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.
5.
Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania
i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu
wymaga uzasadnienia.
6.
Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
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7.
8.
9.

10.

Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza
się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej zakładu.
W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.
Oferent biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SZPZLO
Warszawa-Targówek, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu
postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie
wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

XIV. Istotne warunki umowy:
Umowa o wykonanie świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta zgodnie z załącznikiem Nr
3 i 4 do SWK.
XV. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym SWK mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.).
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