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Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych wzięciem udziału w konkursie

Zawiadomienie

W postępowaniu konkursowym pn. „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie
wykonywania badań laboratoryjnych i prowadzenia banku krwi w podziale na dwa
zadania” nr ref. sprawy: FZP/ZP-26/U/6/15 – wpłynęły zapytania w związku z powyższym
Udzielający Zamówienie, informuje że:

Zestaw I
DOT. VI warunki ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuści rezygnację z kryterium oceny CERTYFIKAT ISO 27001 dla
zadania nr 2 . Ponieważ tylko jedno laboratorium posiada w zakresie histopatologii taki
certyfikat co powoduje sugerowanie i wskazywanie potencjalnego Przyjmującego
Zamówienie?
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje
wymagania zawarte w dokumentacji konkursowej.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści do konkursu laboratorium, które nie będzie posiadało laboratorium
całodobowego w odniesieniu do zadania nr 2? Taki zapis nie jest niezbędny w przypadku
ocen badań histopatologicznych.
Odpowiedź:
Tak, Przyjmujący Zamówienie wyraża zgodę.
Pytanie 3:
Zamawiający wymaga specjalnych pojazdów do przewozu krwi ale czy dla zadania nr 2
wystarczające będą pojazdy specjalne przygotowane do wypełniania transportu dla zadania z
zakresu cytologii i histopatologii?
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Odpowiedź:
Pojazdy takie nie będą wystarczające. Udzielający Zamówienie wyjaśnia, że pojazdy mają
być zgodne z wymogami Udzielającego Zamówienie postawionymi w dokumentacji
konkursowej. Badanie „Intra” wymaga specjalnego transportu.
Zestaw II
DOT. PKT 9 KRYTERIA OCENY.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający może sformułować wytyczne w kryterium Transport (koncepcja)
w podziale na dwa zadania oddzielnie tak jak w przypadku kryterium: czas wykonywania
badań. Każde z zadań posiada bowiem inne wymagania transportowe.
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie wyjaśnia, ze kryteria oceny ofert zostały opisane dla każdej z części
(zadania) dostatecznie w Rozdziale IX Regulaminu Konkursu Ofert. W ust. Dotyczącym
Kryterium „Transport (koncepcja)” Udzielający zamówienie opisał oczekiwania dotyczące
transportu w wymaganiach (np. pojazd jako oznakowany, z sygnalizacją).
Zestaw III
Pytanie 1:
Czy Udzielający Zamówienia wyrazi zgodę na dostosowanie nazw i sposobu skonfigurowania
badań funkcjonujących obecnie w jego systemie LIS do odpowiadających im badań w
systemie informatycznym Przyjmującego Zamówienie oraz na usunięcie badań
zdublowanych?
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie. W wymaganiach
wskazanych w dokumentacji konkursowej Rozdział III ust. 4 pkt. e zawarto mechanizm
automatycznej synchronizacji repertuaru badań pomiędzy systemami.
Pytanie 2:
Czy Udzielający Zamówienia zaakceptuje certyfikat ISO15189, wystawiony dla laboratorium
należącego do tej samej grupy laboratoriów co Przyjmujący Zamówienie, występującego tu
jako Konsorcjant, oraz czy uzna referencje z innych krajów należących do Unii Europejskiej?
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie uzna certyfikat, który będzie wydany podmiotowi składającemu
ofertę.
Pytanie 3:
W jaki sposób Udzielający Zamówienia zweryfikuje czas dojazdu kuriera do
placówki w związku z oceną - kryterium Transport (Koncepcja)?
Odpowiedź:
Na etapie składania ofert Udzielający Zamówienie przyjmuje oświadczenie Przyjmującego
Zamówienie na podstawie którego nastąpi ocena. Po podpisaniu umowy dokonywane będą
wyrywkowe kontrole. Czas ten stanowić będzie różnica w czasie pomiędzy datą i godziną
odbioru materiału z punktu pobrań, a datą i godziną rejestracji materiału w laboratorium oraz
grafikiem kurierów zawierający imię, nazwisko i nr rejestracyjny pojazdu.
Pytanie 4:
Czy w związku z zapisem w rozdziale V pkt 1 i 2 SIWZ Udzielający Zamówienia nie
dopuszcza wykonywania poza miejscem wskazanym w pkt 1 żadnych innych badań
laboratoryjnych, niż wskazane w rozdziale II ust 4. pkt 4, 5 i 6?
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Jeśli tak nie jest, proszę o wymienienie, które konkretnie badania mogą być wykonywane w
innym laboratorium Przyjmującego Zamówienie oraz czy to laboratorium w każdym
przypadku musi być zlokalizowane w odległości nie większej niż 10 km od siedziby
Udzielającego Zamówienia.
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie wyjaśnia, że wszelkie informacje dotyczące miejsca udzielania
świadczeń będących przedmiotem konkursu zostały wskazane Rozdziale V ust. 1 i 2
Regulaminu Konkursu Ofert.

Pytanie 5:
Jak należy interpretować wymóg Udzielającego Zamówienia zawarty w "Wykazie Punktów
odbioru wyników badań online" w SWIZ: "cito w ciągu godziny od dostarczenia
krwi/moczu"? Czy czas "dostarczenia" materiału oznacza tu godzinę rejestracji zlecenia w
systemie LIS, czy czas odebrania materiału z punktu pobrań przez kuriera Przyjmującego
Zamówienie?
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie wyjaśnia, że badania cito są wykonywane na miejscu zgodnie z zał.
1 A, 1 B i 1 C do Regulaminu Konkursu Ofert. Czas dostarczenia materiału jest liczony od
czasu odebrania materiału z punktu pobrań od Udzielającego Zamówienie do dostępności
wyniku w systemie informatycznym Przyjmującego Zamówienie.
Pytanie 6:
W związku z §7 ust. 1 projektu umowy prosimy o wskazanie z jakich przepisów prawa
wynika narzucenie przez Udzielającego Zamówienie wysokości ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej dla zadania 1 – 8 mln zł, dla zadania 2- 2,5 mln zł.
Odpowiedź:
Art. 353¹ kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r., poz. 121) „Strony zawierające umowę mogą ułożyć
stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się
właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.
Pytanie 7:
Czy w związku z § 11 ust. 1 pkt. 6 Umowy Udzielający Zamówienie naliczy karę umowną
10% miesięcznego wynagrodzenia brutto za każde spóźnienie kuriera w odbiorze materiału,
zgodnie z obowiązkami Przyjmującego Zamówienie, wynikającymi z § 5 ust. 2 pkt. G
Umowy?
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje
zapisy zawarte w dokumentacji konkursowej.
Pytanie 8:
Czy umowa zostanie zawarta na 36 miesięcy zgodnie z zapisem w rozdziale VIII pkt. 1
SIWZ, czy na 60 miesięcy zgodnie z projektem umowy?
Odpowiedź:
Rozdział VIII ust. 1 Regulaminu Konkursu Ofert otrzymuje brzmienie:
„Umowa o świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywanych badań laboratoryjnych
i prowadzenie Banku Krwi zostanie zawarta na okres 60 miesięcy”.
Pytanie 9:
W związku z §9 ust. 1 projektu umowy prosimy o podanie całkowitej wartości
wynagrodzenia przewidzianego przez Udzielającego Zamówienie na realizację w/w projektu
umowy.
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Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie wyjaśnia, że na dzień dzisiejszy nie jest w stanie podać wartości

najkorzystniejszej oferty przed terminem składania i otwarcia ofert, oraz przed dokonaniem
oceny ofert, która to będzie wpisana w § 9 ust. 1 umowy.
Pytanie 10:
Zwracamy się z prośbą o wskazanie przez Udzielającego Zamówienie , który z załączników
do RKO 9a, czy 9b jest projektem umowy dla zadania 2 tj. udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie wykonywania badań cytologicznych oraz histopatologicznych.
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie w zał. nr 9 a do Regulaminu Konkursu Ofert w § 1 ust. 1 oraz w zał.
9 b do Regulaminu Konkursu Ofert w § 1 ust. 1 precyzyjnie określił zadanie którego dotyczy
dana umowa.
Pytanie 11:
Czy wynajmowane pomieszczenia wskazane przez Udzielającego Zamówienie w RKO
posiadają odrębny ciąg komunikacyjny przeznaczony wyłącznie dla potrzeb laboratorium, co
jest niezbędnym warunkiem spełnienia wymogów sanitarno-epidemiologicznych?
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie wyjaśnia, że wskazane pomieszczenia nie posiadają odrębnego ciągu
komunikacyjnego. Stworzenie odpowiednich warunków oraz adaptacja pomieszczeń leży po
stronie Przyjmującego Zamówienie. W Regulaminie Konkursu Ofert Rozdział III ust. 3 pkt. I
został podany kontakt w sprawie wizji lokalnej.
Pytanie 12:
Jaki jest dokładny metraż wynajmowanej powierzchni laboratorium? W rozdziale III RKO
ust. 3 pkt. a Udzielający Zamówienie wskazuje powierzchnię 113, 53 m2, natomiast w
rozdziale V RKO w ust. 1 93,66 m2?
Odpowiedź:
Dokładny metraż powierzchni do wynajęcia został wskazany w Rozdziale III ust. 3 pkt. a) i
jest to maksymalnie 113,53 m2.
Zestaw IV
DOT. Załącznik nr 6
Pytanie 1:
Czy Zamawiający zgodzi się aby do załącznika nr 6 do RKO załączyć oświadczenie
Przyjmującego Zamówienie, że usługi zostały wykonane w sposób należyty?
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

DOT. Oferta konkursowa
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuści aby zrezygnować z pkt.12 w ofercie konkursowej w odniesieniu
dla zadania nr. 2.?
Nie ma potrzeby posiadania laboratorium całodobowego dla badań histopatologicznych,
ustalenie właściwego harmogramu również dla badań śródoperacyjnych zapewni ciągłość
wykonywania usług. Taki zapis może być konieczny w przypadku badań laboratoryjnych
czyli zadania nr.1.
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Odpowiedź:
Rozdział VI ust. 2 pkt. i) Regulaminu Konkursu Ofert otrzymuje brzmienie:
„Oświadczenie, że posiada minimum 1 całodobowe laboratorium na terenie Warszawy, które
będzie stanowiło laboratorium zapasowe oddalone nie więcej niż 10 km od siedziby
Udzielającego Zamówienie – dla zadania 1”.
Załącznik nr 5 do Regulaminu Konkursu Ofert otrzymuje brzmienie:
„Oświadczamy, że posiadamy minimum 1 całodobowe laboratorium na terenie Warszawy,
które będzie stanowiło laboratorium zapasowe oddalone w promieniu do 10 km od siedziby
Udzielającego Zamówienie dla zadania 1”.
Zestaw V
Pytanie 1:
Czy Zleceniodawca przewiduję zlecanie badania Wapń zjonizowany w wszystkich punktach?
Odpowiedź:
Tylko w Przychodni przy ul. Górczewskiej 89.
Pytanie 2:
Czy badanie Osad moczu (ICD-9: A19) możemy połączyć ze względów merytorycznych z
badaniem ogólnym moczu?
Odpowiedź:
Tak.
Poz. 218 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert ulega zmianie i otrzymuje brzmienie
Mocz badanie ogólne z osadem (ICD 9:A01 + A19) w ilości 151 800 szt. na okres 60
miesięcy.
Poz. 237 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert zostaje usunięta.
Pytanie 3:
Czy Zleceniodawca przewiduję zlecanie Osadu moczu (ICD-9: A19) bez wykonania badania
ogólnego moczu?
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje.
Pytanie 4:
Proszę podanie składu w badaniu: Panel wziewny1
Odpowiedź:
Panel wziewny 1 do 10 alergenów podstawowych.
Pytanie 5:
Proszę podanie składu w badaniu: Panel wziewny2
Odpowiedź:
Panel wziewny 1 do 20 alergenów podstawowych.
Pytanie 6:
Proszę o wskazanie metody na wykonanie badania: Osoczowe białko ciążowe?
Odpowiedź:
Jest to białko PAPPA.
Pytanie 7:
Proszę o zdefiniowanie jaka jest różnica w badaniu z wykazu numer 131 Przeciwciała dla
grupy a badaniem z wykazu 258 :Przeciwciała anty RH
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Odpowiedź:
Przeciwciała przeciwko grupie głównej są to oznaczenia antygenów anty A anty B anty AB, a
przeciwciała czynnika Rh jest to oznaczenie RH D+ lub RH D-.
Pytanie 8:
Proszę podanie składu badania: Próby wątrobowe, czy zleceniodawca przewiduję rozdzielnie
badań z tego pakietu?
Odpowiedź:
Poz. 283 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert zostaje usunięta.
Pytanie 9:
Proszę o zdefiniowanie co zleceniodawca przewiduję poprzez badanie :Wirus POLIO,
przeciwciała, materiał genetyczny?
Odpowiedź:
Test przesiewowy (przeciwciała).
Pytanie 10:
Proszę o wskazanie różnić w badaniach z wykazu pozycja 107 Eozynofilia bad.mikroskopowe, preparat bezpośredni,a pozycją w wykazie numer 300 Eozynofilia Badanie mikroskopowe materiału biologicznego-preparat bezpośredni (ICD-9: 91.891)?
Odpowiedź:
Poz. 107 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert zostaje usunięta.
Poz. 300 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert pozostaje bez zmian.
Pytanie 11:
Proszę o wskazanie różnić w badaniach z wykazu pozycja 342 Sporale, a pozycją w wykazie
numer 395 Sporale.
Odpowiedź:
Poz. 395 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert zostaje usunięta.
Poz. 342 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert ulega zmianie w ilości szt. badań na 2 200
szt. na okres 60 miesięcy.
Pytanie 12:
Czy zleceniodawca przewiduję rozbicie na klasy badanie: Yersinia p/c IgG/IgM
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmiany.

Pytanie 13:
Czy zleceniodawca może uznać że badanie Albuminy w moczu, oznaczają to samo co
badanie: Mikroalbuminuria (ICD-9: I09)
Odpowiedź:
Poz. 13 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert zostaje usunięta.
Poz. 207 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert ulega zmianie w ilości szt. badań na 300
szt. na okres 60 miesięcy.
Pytanie 14:
Proszę o wskazanie z jakiego materiału powinno zostać wykonanie badanie pozycja 36
Benzodiazepiny?
Odpowiedź:
Poz. 36 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert Benzodiazepiny dotyczy oznaczenia z
moczu.
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Pytanie 15:
Proszę o wskazanie różnić w badanych Kontrola grupy krwi biorcy a badaniem: Grupa krwi
(ICD-9: E65)
Odpowiedź:
Poz. 41 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert zostaje usunięta.
Poz. 127 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert ulega zmianie w ilości szt. badań na 1000
szt. na okres 60 miesięcy.
Pytanie 16:
Proszę o zdefiniowanie jakie przeciwciała IgE specyficzne (ICD-9: L91) chce wykonywać
zleceniodawca?
Odpowiedź:
Zgodnie z listą Przyjmującego Zamówienie.
Pytanie 17:
Proszę o informację jaki skład ma badanie: Panel alergenów pokarmowych (20 alergenów)
(ICD-9: L91)
Odpowiedź:
Nie ma określonej listy, zgodnie ze zleceniem lekarskim.
Pytanie 18:
Czy badanie Glukoza-krzywa obciążeniowa powinna być wykonana jako krzywa trzy
punktowa?
Odpowiedź:
Tak. Glukoza-krzywa obciążeniowa powinna być wykonana jako krzywa trzy punktowa.
Pytanie 19:
Proszę o szczegółowe zdefiniowanie badania: Clostridium tetani (tężec), materiał, metoda,
rodzaj badania
Odpowiedź:
Poz. 351 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert zostaje usunięta.
Pytanie 20:
Jaką zleceniodawca przewiduję różnicę pomiędzy badaniem: Próba zgodności z kontrolą gr.
krwi dawcy, a badaniem Przeciwciała odpornościowe (krzyżówki).
Odpowiedź:
Próba zgodności z kontrolą gr. krwi dawcy jest to próba krzyżowa potwierdzająca zgodność
krwi dawcy z krwią biorcy, zaś Przeciwciała odpornościowe (krzyżówki) oznaczane są
w momencie ich pojawienia się w badanej próbie.
Pytanie 21:
Proszę o doprecyzowanie jakie badanie należy wykonać pod pojęciem: Ureaplazma
urealiticum, przeciwciała – jakie klasy, posiew?
Odpowiedź:
Poz. 378 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert zostaje usunięta.
Pytanie 22:
"Uprzejmie prosimy o informację, czy w odniesieniu do zadania nr 2 wymagany jest również
wynajem pomieszczeń i prowadzenie Banku Krwi? Z treści zał. nr 9 b do RKO wynika, że
tak, natomiast załącznik nr 10 do RKO jasno wskazuje, że najem pomieszczeń i prowadzenia
Banku Krwi dotyczy jedynie zadanianr 1. W związku z tym, uprzejmie prosimy o
zmodyfikowanie treści załącznika nr 9 b do RKO i dostosowanie go do zakresu zadania nr 2 tj. badania cytologiczne i histopatologiczne."
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Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej. Informacyjnie wyjaśniamy, że najem pomieszczeń i
prowadzenie Banku Krwi dotyczy jedynie zadania 1.

Pytanie 23:
"Uprzejmie prosimy o informację, skąd rozbieżność w powierzchni przeznaczonej do
udzielania świadczeń zdrowotnych przez Przyjmującego zamówienie-SWKO pkt III
Szczegółowy opis przedmiotu konkursu, ust. 3 pkt a) wskazuje na powierzchnię 113,53
m/kw, natomiast pkt V Miejsce udzielania świadczeń będących przedmiotem konkursu w ust.
1 wskazuje na powierzchnię 93,66 m/kw, analogiczna powierzchnia jest wskazana w zał. nr
9a do SWKO - par. 3 ust. 2. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienia i ew. korektę."
Odpowiedź:
Dokładny metraż powierzchni do wynajęcia został wskazany w Rozdziale III ust. 3 pkt. a) i
jest to maksymalnie 113,53 m2.
Pytanie 24:
"Uprzejmie prosimy o informację, skąd rozbieżności w terminie realizacji zamówienia - w
ogłoszeniu pkt 4 wskazane zostało 60 miesięcy, natomiast w SWKO pkt VIII ust. 1
Udzielający zamówienie wskazał 36 miesięcy. Prosimy o wyjaśnienia i ew. korektę."
Odpowiedź:
Rozdział VIII ust. 1 Regulaminu Konkursu Ofert otrzymuje brzmienie:
„Umowa o świadczenie usług zdrowotnych w zakresie wykonywanych badań laboratoryjnych
i prowadzenie Banku Krwi zostanie zawarta na okres 60 miesięcy”.
Pytanie 25:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 8 ust. 7 projektu umowy - zał. nr 9 a
do SWKO - w następujący sposób: "Prawo kontroli przysługuje Udzielającemu Zamówienia,
a także wskazanemu przez Udzielającego Zamówienia audytorowi oraz innym uprawnionym
podmiotom w uzgodnionym z Przyjmującym zamówienie terminie w trakcie wykonywania
umowy".
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 26:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 11 ust. 1 pkt 2 projektu umowy zał. nr 9 a do SWKO - w następujący sposób:"2) za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu
umowy określonego w załączniku nr 1 i w stosunku do terminów w nim określonych w
wysokości 40 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i każdy jednostkowy przypadek
naruszenia; z wyjątkiem sytuacji, gdy opóźnienie to nastąpiło w wyniku okoliczności
niezależnych od Przyjmującego zamówienie."
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 27:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 11 ust. 1 pkt 3 projektu umowy zał. nr 9 a do SWKO - w następujący sposób:"za opóźnienie w wykonywaniu przedmiotu
umowy określonego w załączniku nr 1 A), 1 B)i 1 C) i w stosunku do terminów w nim
określonych w wysokości 60 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia i każdy
jednostkowy przypadek naruszenia; z wyjątkiem sytuacji, gdy opóźnienie to nastąpiło w
wyniku okoliczności niezależnych od Przyjmującego zamówienie."
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Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 28:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 11 ust. 1 pkt 4 projektu umowy zał. nr 9 a do SWKO - w następujący sposób:"za zagubienie bądź zniszczenie dostarczonego
materiału 1 000,00 zł za każdy przypadek naruszenia; z wyjątkiem sytuacji, gdy zgubienie lub
zniszczenie dostarczonego materiału nastąpiło w wyniku okoliczności niezależnych od
Przyjmującego zamówienie."
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 29:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 11 ust. 1 pkt 5 projektu umowy zał. nr 9 a do SWKO - w następujący sposób:"za sporządzenie błędnego opisu badania,
potwierdzonego następnie przez inny uprawniony podmiot w wysokości 10 % miesięcznego
wynagrodzenia brutto za każdy błędny opis; z wyjątkiem sytuacji, gdy błędny opis nastąpił w
wyniku okoliczności niezależnych od Przyjmującego zamówienie."
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 30:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 11 ust. 1 pkt 6 projektu umowy zał. nr 9 a do SWKO - w następujący sposób:"za naruszenie obowiązków Przyjmującego
Zamówienie wskazanych w § 5 Umowy, w wysokości 10 % miesięcznego wynagrodzenia
brutto za każde naruszenie obowiązków tamże wskazanych; z wyjątkiem sytuacji, gdy
naruszenie to nastąpiło w wyniku okoliczności niezależnych od Przyjmującego zamówienie."
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 31:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 11 ust. 1 pkt 7 projektu umowy zał. nr 9 a do SWKO - w następujący sposób:"w przypadku ujawnienia przez Przyjmującego
Zamówienia danych pozyskanych przy wykonywaniu umowy, a także innych informacji
mogących mieć charakter informacji poufnych, ich utraty lub zniszczenia bez możliwości
odtworzenia dotyczących przedmiotu umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o
którym mowa w § 9 ust. 1, z wyjątkiem sytuacji, gdy to ujawnienie, utrata lub zniszczenie
nastąpiło w wyniku okoliczności niezależnych od Przyjmującego zamówienie."
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 32:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 12 ust. 1 pkt 4 projektu umowy zał. nr 9 a do SWKO - w następujący sposób: "wskutek oświadczenia złożonego przez
Przyjmującego Zamówienie bez zachowania okresu wypowiedzenia, jeżeli Udzielający
Zamówienia opóźnia się z zapłatą wynagrodzenia przez okres dłuższy niż dwa okresy
płatności mimo wcześniejszego wezwania do zapłaty".
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Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 33:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 12 ust. 1 pkt 5 projektu umowy zał. nr 9 a do SWKO - w następujący sposób: "wskutek oświadczenia złożonego przez
Udzielającego Zamówienia, bez zachowania okresu wypowiedzenia, z przyczyn leżących po
stronie Przyjmującego Zamówienie, w szczególności w przypadku rażącego naruszenia
istotnych postanowień umowy
dotyczących:
a) ograniczenia dostępności świadczeń, zawężenia ich zakresu lub ich niewłaściwej
ilości i jakości;
b) uzasadnionych skarg, jeśli związane są one z naruszeniem postanowień Umowy lub
przepisów prawa regulujących zasady wykonywania świadczeń zdrowotnych.
Powyższe oświadczenie może zostać złożone wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu
Przyjmującego zamówienie do zaniechania tych naruszeń i bezskutecznym upływie terminu
wyznaczonego na ich zaniechanie, nie krótszego niż 7 dni."
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 34:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 12 ust. 2 pkt 2 projektu umowy zał. nr 9 a do SWKO - w następujący sposób:" Przyjmujący zamówienie trzykrotnie,
bezzasadnie odmówił wykonania badania'.
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 35:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 3 ust. 8 projektu umowy najmu - zał.
nr 10 do SWKO - w następujący sposób: "Jeżeli NAJEMCA opóźnia się z zapłatą czynszu
najmu lub opłat eksploatacyjnych przez okres 30 dni, WYNAJMUJĄCY ma prawo naliczać
odsetki w wysokości stopy odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia przekraczający 30
dni."
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 36:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 7 ust. 2 projektu umowy najmu - zał.
nr 10 do SWKO - w następujący sposób: "2. WYNAJMUJĄCEMU przysługuje prawo
rozwiązania Umowy za jednomiesięcznym okresem
wypowiedzenia, jeżeli NAJEMCA nie wypełnia w sposób prawidłowy obowiązków
wynikających z Umowy, a w szczególności:
a) niewłaściwie używa przedmiotu najmu,
b) używa przedmiotu najmu dla celów innych niż wynikające z Umowy,
c) dopuszcza się pogorszenia jego stanu technicznego lub jego zniszczenia,
d) odmawia wykonania napraw i usunięcia usterek obciążających NAJEMCĘ,
e) nie respektuje przepisów i zasad porządkowych obowiązujących u WYNAJMUJĄCEGO.
Rozwiązanie Umowy w tym trybie może nastąpić wyłącznie po uprzednim pisemnym
wezwaniu Najemcy do zaniechania w/w naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego
dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na ich zaniechanie."
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Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 37:
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 7 ust. 3 pkt d) projektu umowy
najmu - zał. nr 10 do SWKO - w następujący sposób: d) w przypadku stwierdzenia dewastacji
lokalu; z wyjątkiem sytuacji, gdy dewastacja lokalu nastąpiła w wyniku okoliczności
niezależnych od Najemcy."
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie nie przewiduje zmian w przedmiotowym zakresie i podtrzymuje zapisy
zawarte w dokumentacji konkursowej.

Pytanie 38:
Czy Zamawiający dopuści możliwość wydłużenia czasu w przypadku potrzeby wykonania
dodatkowych barwień immunohistochemicznych w celu wydawania pełnego wyniku o 3 dni –
załącznik nr 9b par. 11 pkt 1 ppkt. b).
Odpowiedź:
Udzielający Zamówienie informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia czasu w przypadku
potrzeby wykonania dodatkowych barwień immunohistochemicznych w celu wydawania
pełnego wyniku o 3 dni.
Zestaw VI
Pytanie 1:
Załącznik nr 1 do RKO, poz. 45 - BK- zakres podstawowy – prosimy o rozszerzenie nazwy
badania.
Odpowiedź:
Jest to typowanie w kierunku prątka gruźlicy.
Pytanie 2:
Załącznik nr 1 do RKO, poz. 106 - Enterowirusy w pmr – prosimy o doprecyzowanie nazwy
badania.
Odpowiedź:
Enterowirusy w pmr jest to oznaczenie w płynie mózgowo – rdzeniowym.
Pytanie 3:
Załącznik nr 1 do RKO, poz. 123 - Glukoza-krzywa obciążeniowa – prosimy o określenie ile
punktów zawierać będzie krzywa obciążeniowa.
Odpowiedź:
Tak. Glukoza-krzywa obciążeniowa powinna być wykonana jako krzywa trzy punktowa.
Pytanie 4:
Załącznik nr 1 do RKO, poz. 125 - Glukoza -profil dobowy – prosimy o określenie ile
oznaczeń glukozy zawierać będzie profil dobowy.
Odpowiedź:
Glukoza -profil dobowy zawiera 7 oznaczeń.
Pytanie 5:
Załącznik nr 1 do RKO, poz. 283 - Próby wątrobowe – prosimy o wymienienie jakie badania
wchodzą w skład pakietu.
Odpowiedź:
Poz. 283 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert zostaje usunięta.
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Pytanie 6:
Załącznik nr 1 do RKO, poz. 284 - Płyn z jamy ciała – morf – prosimy o doprecyzowanie
nazwy badania.
Odpowiedź:
Poz. 284 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert ulega zmianie i otrzymuje brzmienie
Płyn z jam ciała w ilości 5 szt. na okres 60 miesięcy.
Pytanie 7:
Załącznik nr 1 do RKO, poz. 294 - Wirus POLIO 123 – prosimy o doprecyzowanie nazwy
badania.
Odpowiedź:
Jest to test przesiewowy (przeciwciała).

Pytanie 8:
Załącznik nr 1 do RKO, poz. 387 - Wysyłka do podwykonawcy zewnętrznego (nie usuwać) –
prosimy o określenie co należy wycenić w tej pozycji.
Odpowiedź:
Poz. 387 z zał. nr 1 do Regulaminu Konkursu Ofert zostaje usunięta.

Udzielający Zamówienie zamieści na stronie internetowej poprawiony załącznik nr 1 do
Regulaminu Konkursu ofert w odrębnym pliku.
Wszelkie zmiany należy przyjąć jako wiążące w Regulaminie Konkursu Ofert oraz
załącznikach.
Udzielający Zamówienie przedłuża termin składania ofert do dnia 27.05.2015 r. miejsce i
godzina pozostają bez zmian.

Zatwierdził:
Kierownik Działu
Zamówień Publicznych
Anna Janowska

Sprawę prowadzi:
Anna Janowska
Tel. (22) 321 14 70
e-mil: przetargi@attis.com.pl
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