SZPITAL SPECJALISTYCZNY „INFLANCKA”
im. Krysi Niżyńskiej „Zakurzonej” SP ZOZ
Warszawa, dn. 28 lipca 2016 r.
L.dz….……../2016
Do wszystkich Oferentów
konkursu ofert
P/11/LAB/2016
W odpowiedzi na zapytania Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert, Zamawiający udziela
następujących odpowiedzi i wyjaśnień:
Pytanie nr 1 brzmi:
Czy Zamawiający zamierza – na podstawie art. 149 ust. 1 pkt. 8) ustawy27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (przewidującym odpowiednie stosowanie m.in. przywołanego przepisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
– odrzucać oferty podmiotów, z którymi w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania Zamawiający rozwiązał umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn leżących po ich stronie jak również podmiotów, którzy w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie postępowania odmówili –
mimo wybrania ich oferty jako najkorzystniejszej – zawarcia umowy? Wydaje się, że – w związku z
faktem odpowiedniego stosowania przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Zamawiający powinien sobie zapewnić pełną ochronę przed oferentami, którzy nie dają rękojmi prawidłowego wykonania umowy (rzetelnego wywiązania się z przyjętych
na siebie zobowiązań). W żadnym zaś wypadku za poważnego i rzetelnego oferenta nie można uznać
tego kto już raz (w poprzednim konkursie) odmówił Zamawiającemu zawarcia umowy pomimo, iż
uprzednio zobowiązał się do tego poprzez złożenie oferty. Takie zachowanie jest równie naganne jak
niewywiązywanie się z już zawartej umowy, prowadzące do jej rozwiązania bez zachowania okresu
wypowiedzenia.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie zamierza odrzucać oferty podmiotów, którzy w ciągu 5 lat poprzedzających ogłoszenie
postępowania odmówili – mimo wybrania ich oferty jako najkorzystniejszej – zawarcia umowy.
Pytanie nr 2 brzmi:
Rozdział: Przedmiot Zamówienia ust. 9 – prosimy o wskazanie listy „laboratoriów sieciowych”, które
będą przez zamawiającego brane pod uwagę przy wyliczaniu średniej ceny oraz wskazanie czy oferent
będzie zobowiązany wykonywać badania za tak ustaloną cenę średnią czy też w razie jego braku zgody, takie badanie Zamawiający będzie zlecał podmiotowi trzeciemu.
Odpowiadamy:
Wskazane warunki dotyczą realizacji badań spoza listy objetej niniejszym konkursem.
Pytanie nr 3 brzmi:
Rozdział: Wymagania Stawiane Świadczeniodawcy ust. 16 – prosimy o wskazanie czy podane w tym
postanowieniu SWKO 2 punkty za certyfikat ISO 27001 będą dodawane do łącznej oceny, o której
mowa w rozdziale Kryteria Oceny Ofert czy też będą wliczane do punktacji w ramach kryterium III lub
IV?
Odpowiadamy:
Zostaną dodane do łącznej punktacji.
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Pytanie nr 4 brzmi:
Rozdział: Dokumenty, Które Należy Złożyć w Celu Potwierdzenia Spełnienia Wymaganych i Ocenianych Warunków ust. 9 – prosimy o dostosowanie tego postanowienia do treści Rozdziału: Wymogi
Stawiane Świadczeniodawcy ust. 15 poprzez nadanie mu treści:
Certyfikaty potwierdzające posiadanie przez Świadczeniodawcę laboratorium na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z wprowadzoną normą ISO 15189 oraz ISO 9001:2008
Odpowiadamy:
Zamawiający modyfikuje ust. 15 Rozdziału: Wymogi Stawiane Świadczeniodawcy i nadaje mu
brzmienie:
Certyfikaty potwierdzające posiadanie przez Świadczeniodawcę laboratorium na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej z wprowadzoną normą ISO 15189 oraz ISO 9001:2008.
Pytanie nr 5 brzmi:
Rozdział: Kryteria Oceny ofert – podrozdział: Kryterium III – prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób
będzie następowała punktacja w ramach tego kryterium w zakresie obu wskazanych podkryteriów w
szczególności na jakiej zasadzie będzie przyznawane maksimum (50) punktów w ramach wskazanych
podkryteriów oraz jak będzie ustalana punktacja niższa niż maksimum (proporcjonalnie, wedle z góry
ustalonych wyników - szczebli).
Odpowiadamy:
Punktacja będzie przyznawana proporcjonalnie dla poszczególnych wykonawców, przy założeniu, że
Wykonawca z największym doświadczeniem otrzyma maksymalna liczbę punktów.
Pytanie nr 6 brzmi:
Rozdział: Kryteria Oceny ofert – podrozdział: Kryterium IV – prosimy o sprecyzowanie w jaki sposób
będzie następowała punktacja w ramach tego kryterium, w szczególności na jakiej zasadzie będzie
przyznawane maksimum (100) punktów w ramach wskazanego kryterium oraz jak będzie ustalana
punktacja niższa niż maksimum. Czy będą stosowane jakiejkolwiek zobiektywizowane mierniki służące porównaniu koncepcji (co byłoby pożądane z punktu widzenia transparentności procesu) czy też
ocena koncepcji będzie całkowicie dowolna.
Odpowiadamy:
Ocena będzie uwzględniała kompleksowość koncepcji i jej dostosowanie do warunków funkcjonowania
Szpitala Specjalistycznego „Inflancka”.
Pytanie nr 7 brzmi:
§ 5 ust. 6 i 7 Umowy na świadczenia - Prosimy o zmianę postanowień § 5 ust. 6 i 7 na „6.Jeżeli powtó rzony wynik wykaże nieprawidłowość pierwotnego badania, koszt powtórzonego badania pokrywa
Wykonawca” oraz „7. W pozostałych przypadkach, koszt powtórzonego badania pokrywa Zamawiający”. W aktualnym brzmieniu również w wypadku wyniku potwierdzającego prawidłowość pierwotnego badania (różniącego się od pierwotnego ale w sposób uzasadniony dynamiczną sytuacją zdrowotną
pacjenta) Wykonawca byłby obciążony kosztami takiego badania. Tymczasem w razie badania powtórzonego zwłaszcza w przypadku wykonywania go z nowej próbki pobranej od pacjenta uzyskanie od miennego wyniku wcale nie musi oznaczać nieprawidłowości pierwszego wyniku (ale zmiany stanu
danego parametru u pacjenta). Nawet wynik ponownego badania znacznie odbiegający od wyniku badania pierwotnego tylko w części sytuacji pozwala wnioskować o błędach pierwszego badania.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Ponadto Zamawiający wyjaśnia, że oczywistym jest, że powyższe postanowienie nie obejmuje
okoliczności gdy jest uzasadnione sytuacją pacjenta.
Pytanie nr 8 brzmi:
§ 12 ust. 7 in fine Umowy na świadczenia – prosimy o zmianę ostatniego zdania w przywołanym po stanowieniu na:

W/w terminy są liczone od momentu dostarczenia materiału diagnostycznego oraz zgodnego z przepisami prawa (w tym opatrzonego podpisem/ podpisem elektronicznym) zlecenia do Laboratorium zlokalizowanego na terenie Szpitala do momentu przekazania wyniku Zamawiającemu. Przedmiotowe terminy nie mogą być dłuższe niż terminy określone w Załączniku nr 2 do SWKO.
Powyższa zamiana zapewni zgodność z przepisami prawa, które wymagają dla wykonania świadczenia
diagnostycznego skierowania, którego elementem niezbędnym jest podpis (w przypadku dokumentacji
medycznej elektronicznej – podpis elektroniczny).
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 9 brzmi:
§ 12 ust. 1 i 2 Umowy najmu – prosimy o zmianę treści § 12 ust. 2 na następującą:
Wynajmujący może udzielić Najemcy miesięcznego terminu na usunięcie skutków naruszenia warunków umowy a w przypadku wskazanym w § 12 ust. 1 pkt. 1) zobowiązany jest takiego terminu udzielić
w pisemnym wezwaniu.
Pozwoli to zagwarantować, że przypadkowe i niewielkie opóźnienie w płatności czynszu (który wszakże Wynajmujący może sobie potrącać ze swoimi zobowiązaniami z tytułu wynagrodzenia za badania)
nie stanie się pretekstem do rozwiązania umowy. W obecnym bowiem brzmieniu nawet jednodniowe
opóźnienie w zapłacie czynszu uprawnia do natychmiastowego rozwiązania umowy co wydaje się niczym nieuzasadnione (złagodzenie warunków umowy w tym zakresie nie będzie w żaden sposób naruszało istotnego interesu Wynajmującego).
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 10 brzmi:
§ 20 – prosimy o przekazanie wzoru takiego oświadczenia celem uniknięcia sporu co do tego czy odpowiadać ono będzie wymaganiom Wynajmującego (i uniknięcia wątpliwości co do chwili wejścia w życie umowy).
Odpowiadamy:
Postanowienie umowne oraz treść całej umowy wyczerpują w całości informację niezbędną
notariuszowi do sporządzenia aktu.
Pytanie nr 11 brzmi:
§ 10 ust. 1 lit c) – prosimy o poprawienie oczywistej omyłki pisarskiej polegającej na wskazaniu jakoby przedmiot dzierżawy stanowił lokal a nie urządzenia i aparatura, o której mowa w § 1.
Odpowiadamy:
Zamawiający koryguje oczywistą omyłkę pisarską.
Pytanie nr 12 brzmi:
Panel A Badania biochemiczne Poz. a, b, c i d – ze względów technologicznych (obróbka materiału,
wykonanie oznaczenia) prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na badania w trybie CITO do 1 godziny.
Odpowiadamy:
Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na badania w trybie CITO dla pozycji a, b i d do 1 godziny. Dla
pozycji c Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 13 brzmi:
Panel A Badania hormonalne poz. a - ze względów technologicznych (obróbka materiału, wykonanie
oznaczenia) prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na badania w trybie CITO do 2 godzin.
Odpowiadamy:
Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na badania w trybie CITO dla pozycji a do 2 godzin.

Pytanie nr 14 brzmi:
Panel A Badania hormonalne poz. b, c i d - prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w trybie rutynowym do max. 3 dni a w trybie CITO do 6 godzin.
Odpowiadamy:
Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na badania w trybie CITO dla pozycji b, c i d do 6 godziny. Dla
oczekiwania na wynik w trybie rutynowym do 48 godzin.
Pytanie nr 15 brzmi:
Panel A Badania wirusologiczne poz. a, b, f, g, h i i - prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w trybie rutynowym do max. 3 dni a w trybie CITO do 6 godzin.
Odpowiadamy:
Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na badania w trybie CITO dla pozycji a, b, f, g, h i i do 6
godziny. Dla oczekiwania na wynik w trybie rutynowym do 48 godzin.
Pytanie nr 16 brzmi:
Panel A Badania wirusologiczne poz. c, d i e - prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w
trybie rutynowym do 24 godzin.
Odpowiadamy:
Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na badania w trybie rutynowym do 24 godzin.
Pytanie nr 17 brzmi:
Panel A Badania wirusologiczne i immunologiczne poz. f – prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania
na wynik do 30 minut.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 18 brzmi:
Panel A Badania wirusologiczne i immunologiczne poz. s, t i bb – prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w trybie CITO do 45 minut.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 19 brzmi:
Panel B Badania biochemiczne i inne poz. 6, Badania hormonalne poz. 16, 17, 18, 24 i 25, Markery nowotworowe poz. 1 – 5, Badania laboratoryjne poz. 13, 14, 26 i 34 – prosimy o wyjaśnienie sensu zleca nia tych badań w trybie CITO? Planowana przez Zamawiającego ilość badań jest niewielka, nie istnieje
uzasadnienie merytoryczne zlecania tych parametrów w trybie pilnym a konieczność utrzymywania w
laboratorium odczynników, które wykorzystywane będą sporadycznie powoduje, że cena dla tych badań będzie kilkukrotnie wyższa niż w przypadku, gdyby robione byłyby w innym laboratorium Oferenta z zachowaniem odpowiednich standardów jakościowych. Prosimy o usunięcie zapisów dotyczących
konieczności wykonywania powyższych badań w trybie CITO.
Odpowiadamy:
Zamawiający odstępuje od wymogu wykonywania badań z pozycji: Badania biochemiczne i inne poz. 6,
Badania hormonalne poz. 16, 17, 18, 24 i 25, Markery nowotworowe poz. 1 – 5, Badania laboratoryjne
poz. 13, 14, 26 i 34, w trybie CITO.
Pytanie nr 20 brzmi:
Panel B Badania biochemiczne i inne poz. 8 – prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w
trybie CITO do 5 godzin.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.

Pytanie nr 21 brzmi:
Panel B Badania biochemiczne i inne poz. 12 – prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w
trybie rutynowym do 24 godzin.
Odpowiadamy:
Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na badania w trybie rutynowym do 24 godzin.
Pytanie nr 22 brzmi:
Panel B Badania biochemiczne i inne poz. 13 i 33 – czy są to te same badania a jeżeli nie prosimy o
wyjaśnienia co ma być oznaczane w poz. 13.
Odpowiadamy:
Zamawiający usuwa z formularza badanie z pozycji 13.
Pytanie nr 23 brzmi:
Panel B Badania biochemiczne i inne poz. 21 i 22 – czy Zamawiający dopuści wykonywanie oznaczeń
troponiny T?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO. Jednocześnie Zamawiający dodaje pozycje 34 i 35
dotyczące oznaczania troponiny T.
Pytanie nr 24 brzmi:
Panel B Badania hormonalne poz. 3, 7, 16, 17, 24, 25, Markery nowotworowe poz. 1-5 - prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w trybie rutynowym do 2 dni.
Odpowiadamy:
Zamawiający określa czas oczekiwania na badania w trybie rutynowym dla:
Badania hormonalne poz. 3 – do 2 dni;
Badania hormonalne poz. 16, 17, 24, 25 do 48 godzin;
Badania hormonalne poz. 7 do 24 godzin;
Markery nowotworowe poz. 1-5 do 24 godzin.
Pytanie nr 25 brzmi:
Panel B Badania hormonalne poz. 18 - prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w trybie rutynowym do 3 dni.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na badania w trybie
rutynowym do 48 godzin.
Pytanie nr 26 brzmi:
Panel B Markery nowotworowe poz. 6 i 9 – w skład testu ROMA wchodzi oznaczenie Ca-125 oraz
HE4 stąd też prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na oznaczenie poz. 6 do 5 dni.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wydłuża czas oczekiwania na badania w trybie
rutynowym do 48 godzin.
Pytanie nr 27 brzmi:
Panel B Badania wirusologiczne i inne poz. 3 i 4 – prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o Ch. Trachoma tis czy Ch. Pneumoniae?
Odpowiadamy:
Zamawiający wskazue, że chodzi Ch. Trachomatis.
Pytanie nr 28 brzmi:

Panel B Badania wirusologiczne i inne poz. 3, 4, 5, 9, 10, 15, 23 - 28 - prosimy o wydłużenie czasu
oczekiwania na wynik w trybie rutynowym do 3 dni.
Odpowiadamy:
Zamawiający określa czas oczekiwania na badania w trybie rutynowym dla:
Badania wirusologiczne i immunologiczne poz. 3, 4, 5 – do 3 dni;
Badania wirusologiczne i immunologiczne poz. 9, 10 do 48 godzin;
Badania wirusologiczne i immunologiczne poz. 23 – 26 do 48 godzin;
Badania wirusologiczne i immunologiczne poz. 27 – 28 do 3 dni;
Badania wirusologiczne i immunologiczne poz. 15 Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO
Pytanie nr 29 brzmi:
Panel B Badania wirusologiczne i inne poz. 11, 22 - prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w trybie rutynowym do 2 dni.
Odpowiadamy:
Zamawiający określa czas oczekiwania na badania w trybie rutynowym dla:
Badania wirusologiczne i immunologiczne poz. 11 do 2 dni;
Badania wirusologiczne i immunologiczne poz. 22 do 24 godzin;
Pytanie nr 30 brzmi:
Panel B Badania wirusologiczne i inne poz. 12 - prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w
trybie rutynowym do 5 dni.
Odpowiadamy:
Zamawiający określa czas oczekiwania na wynik badania w trybie rutynowym do 48 godzin.
Pytanie nr 31 brzmi:
Panel B Badania wirusologiczne i inne poz. 13, 14 - prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w trybie rutynowym do 4 dni.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 32 brzmi:
Panel B Badania laboratoryjne poz. 3, 4, 18 - prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik w try bie CITO do 2 godzin.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę dla pozycji 3 i 4. Zgodnie z SWKO.
Zamawiający określa czas oczekiwania na wynik badania z poz. 18 w trybie CITO do 2 godzin.
Pytanie nr 33 brzmi:
Panel B Badania laboratoryjne poz. 13-15, 26, 34 - prosimy o wydłużenie czasu oczekiwania na wynik
w trybie rutynowym do 24 godzin.
Odpowiadamy:
Zamawiający określa czas oczekiwania na wynik badania z poz. 13-15, 26, 34 w trybie rutynowym do
24 godzin
Pytanie nr 34 brzmi:
Panel B Badania laboratoryjne poz. 33 - prosimy o wyjaśnienie czy chodzi o oznaczenie z zakresu koagulologii (oznaczenie rozpuszczalnych monomerów fibryny) czy też o oznaczenie poziomu alkoholu
w surowicy?
Odpowiadamy:
Zamawiający wyjaśnia, że chodzi o oznaczenie z zakresu koagulologii (oznaczenie rozpuszczalnych
monomerów fibryny).

Pytanie nr 35 brzmi:
Panel B Badania mikrobiologiczne poz. 1 i 2 – czy jest to to samo badanie a jeżeli nie prosimy o wyja śnienie różnic.
Odpowiadamy:
To nie są te same badania. Dla badania w pozycji 2 należy zastosować skalę Nugenta.
Pytanie nr 36 brzmi:
Panel B Badania mikrobiologiczne poz. 4, 5, 7, 39 – prosimy o usunięcie z panelu badań oznaczenia w
kierunku Trichomonas vaginalis ponieważ badanie to nie jest rutynowo zlecane w przypadku wymie nionych materiałów a także występuje jako osobne oznaczenie w poz. 45.
Odpowiadamy:
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji opisu wskazanych w pytaniu pozycji.
Pytanie nr 37 brzmi:
Panel B Badania mikrobiologiczne poz. 20 – w kierunku Chlamydia trachomatis nie wykonuje się posiewów materiału – wykonywane są jedynie oznaczenia met. PCR lub oznaczenia anygenu met. Immu nofluorescencji pośredniej (poz. 21 i 22). Prosimy o usunięcie tej pozycji z wykazu badań.
Odpowiadamy:
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji opisu wskazanych w pytaniu pozycji.
Pytanie nr 38 brzmi:
Panel B Badania mikrobiologiczne poz. 32 – wg obecnie obowiązujących rekomendacji wykonywane
powinno być jednocześnie wykonywane oznaczenie antygenu GDH oraz toksyn A i B. Czy Zamawia jący miał na myśli oznaczenie jednoczesne antygenu GDH oraz toksyn A i B?
Odpowiadamy:
Tak, Zamawiający miał na myśli oznaczenie jednoczesne antygenu GDH oraz toksyn A i B.
Pytanie nr 39 brzmi:
Panel B Badania mikrobiologiczne poz. 42 i 43 – oznaczenia w kierunku tych dwóch drobnoustrojów
wykonuje się jednocześnie przy użyciu jednego testu stąd też nie ma możliwości ich rozdzielenia i wykonywania ich oddzielnie. Prosimy o zastąpienie tych dwóch pozycji jedną obejmującą oznaczenie
obydwu drobnoustrojów.
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 40 brzmi:
Panel B Badania mikrobiologiczne poz. 61 – badania w kierunku bakterii tlenowych i beztlenowych są
zlecane osobno z uwagi na fakt, że materiał pobierany jest na osobne podłoża. Nie ma też możliwości
jednoczesnego zlecenia tych dwóch badań w jednym zleceniu. Prosimy o rozdzielenie posiewu krwi na
dwa osobne badania – tlenowo i osobno beztlenowo.
Odpowiadamy:
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji opisu wskazanej w pytaniu pozycji.
Pytanie nr 41 brzmi:
Panel B Badania mikrobiologiczne poz. 69 i 70 – prosimy o wyjaśnienie czym są badania uzupełniające?
Odpowiadamy:
Zamawiający usuwa poz. 69 i 70 z formularza ofertowego.
Pytanie nr 42 brzmi:

Sekcja BADANIA BIOCHEMICZNE I INNE, pozycja 13 GCMS w moczu – symbol GCMS oznacza
metodę wykonania, ale nie badanie laboratoryjne. Prosimy o wskazanie jakie dokładnie badanie jest
wymienione w tej pozycji?
Odpowiadamy:
Badanie obejmuje oznacznie kwasów organicznych.
Pytanie nr 43 brzmi:
Sekcja BADANIA WIRUSOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE, pozycja 3 Chlamydia IgG, pozycja
4 Chlamydia IgM – chodzi o Chlamydię pneumoniae czy trachomatis?
Odpowiadamy:
Chodzi o Chlamydię trachomatis.
Pytanie nr 44 brzmi:
Sekcja BADANIA LABORATORYJNE, pozycja 15 Cholesterol LDL – chodzi o LDL bezpośredni
zmierzony, czy wyliczany ze wzoru?
Odpowiadamy:
Chodzi o LDL bezpośredni zmierzony.
Pytanie nr 45 brzmi:
Załącznik nr 2 do SWKO – Panel „A” badanie elektrolity w surowicy – prosimy o doprecyzowanie, ile
i które elektrolity mają być oznaczane.
Odpowiadamy:
Badanie obejmuje oznaczenie Sodu i Potasu (Na i K) w surowicy.
Pytanie nr 46 brzmi:
Dotyczy: Panel A, BADANIA BIOCHEMICZNE I INNE, pozycja b. Kwasy żółciowe
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 6 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 47 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA BIOCHEMICZNE I INNE, pozycja 6: Alfa 1‐antytrypsyna
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 11 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 48 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA BIOCHEMICZNE I INNE, pozycja 7: Antykoagulant toczniowy
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 5 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 49 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA BIOCHEMICZNE I INNE, pozycja 31: HPV – oznaczanie mRNA onkogenów E6/E7
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 28 dni?

Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 50 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA BIOCHEMICZNE I INNE, pozycja 31: HPV – oznaczanie mRNA onkogenów E6/E7
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 28 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 51 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA BIOCHEMICZNE I INNE, pozycja 32: HPV – wykrywanie DNA;
pozycja 33: Profil kwasów organicznych metoda GC/MS (analiza jakościowa obejmująca profile kwasów organicznych w moczu wg bad. z CZD dla noworodków)
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 10 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 52 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA HORMONALNE,
pozycja 1: 17OH ‐ Progesteron;
pozycja 7: Estriol wolny
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 5 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 53 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA HORMONALNE, pozycja 4: DHEA
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 6 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 54 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA WIRUSOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE, pozycja 9: HBS Ag ‐
test potwierdzenia
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 3 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 55 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA WIRUSOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE,
pozycja 10: HCV ‐ test potwierdzenia;
pozycja 12: HIV 1/2 ‐ test potwierdzenia;
pozycja 25: przeciwciała anty Hbc IgM
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 10 dni?
Odpowiadamy:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 56 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA WIRUSOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE,
pozycja 13: HSV IgG;
pozycja 14: HSV IgM;
pozycja 27: VZV IgM;
pozycja 28: VZV IgM
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 7 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 57 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA WIRUSOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE,
pozycja 19: P‐ciała p/jądrowe ‐ ANA 1;
pozycja 20: P‐ciała p/jądrowe ‐ ANA 2
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 8 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 58 brzmi:
Dotyczy: Panel B, BADANIA WIRUSOLOGICZNE I IMMUNOLOGICZNE,
pozycja 19: P‐ciała p/jądrowe ‐ ANA 1;
pozycja 20: P‐ciała p/jądrowe ‐ ANA 2
Czy Udzielający Zamówienie wyrazi zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na wynik badania
do 8 dni?
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 59 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 7: Wykaz APARATURY
Prosimy o podanie dat ostatnich przeglądów technicznych z potwierdzeniem dopuszczenia urządzeń do
pracy.
Prosimy o podanie stanu wyeksploatowania sprzętu laboratoryjnego będącego w użyciu powyżej 8 lat
od daty produkcji.
Odpowiadamy:
Urządzenia znajdują się w dzierżawie obecnego wykonawcy usługi i zgodnie z umową jest on zobowiązany do wykonania niezbędnych przeglądów zgodnie z terminami ich obowiązywania.
Każdy Wykonawca miał możliwość uczestniczenia w wizji lokalnej i zapoznania się ze stanem wyeks ploatowania sprzętu. Sprzęt jest działający i sprawny.
Pytanie nr 60 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 7: Wykaz APARATURY
Poz, 25. SYSTEM DO oznaczania GRUPY KRWI nr ID-1001765, INKUB.37511003112
Prosimy o podanie dokładnej nazwy urządzenia oraz producenta.
Dotyczy: Załącznik nr 7: Wykaz APARATURY
Poz, 29. ID-Reader BANJO
Prosimy o podanie zastosowania sprzętu (do czego służy w pracy laboratoryjnej).
Odpowiadamy:
Wskazane urządzenia zostały usunięte. W załaczeniu aktualny wykaz sprzętu.

Pytanie nr 61 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 4: UMOWA nr ……../2016/N, na dzierżawę aparatury laboratorium
"Uprzejmie prosimy o dostosowanie zapisów wskazanych w komparycji umowy dzierżawy aparatury Umowa zostaje zawarta na okres udzielania przez Dzierżawcę aparatury laboratorium na podstawie
umowy z dnia …………….. r. nr ……………………. - do zakresu prowadzonego postępowania."
Odpowiadamy:
Komparycja została skorygowana, a umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, z uwzględnie niem właściwego brzmienia.
Pytanie nr 62 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 4: UMOWA nr ……../2016/N, na dzierżawę aparatury laboratorium
"Uprzejmie prosimy o dostosowanie zapisów wskazanych w par. 2 ust. 2 umowy dzierżawy aparatury
do zakresu prowadzonego postępowania - tj. umowy na świadczenie usług medycznych w zakresie ba dań laboratoryjnych."
Odpowiadamy:
Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, z uwzględnieniem właściwego brzmienia.
Pytanie nr 63 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 4: UMOWA nr ……../2016/N, na dzierżawę aparatury laboratorium
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 9 ust. 3 projektu umowy dzierżawy aparatury
w następujący sposób: "Dzierżawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w
związku z wykonywaniem niniejszej umowy Wydzierżawiającemu, jak i osobom trzecim, z wyjątkiem
sytuacji, gdy szkody te powstały w wyniku okoliczności niezależnych od Dzierżawcy."
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 64 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 5: UMOWA nr …..../U/2016/ na najem pomieszczeń laboratorium
"Uprzejmie prosimy o dostosowanie zapisów wskazanych w komparycji umowy najmu - Umowa zostaje zawarta na okres udzielania przez Najemcę usług zdrowotnych na podstawie umowy z dnia
…………….. r. nr ……………………. - do zakresu prowadzonego postępowania."
Odpowiadamy:
Komparycja została skorygowana, a umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą, z uwzględnie niem właściwego brzmienia.
Pytanie nr 65 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 5: UMOWA nr …..../U/2016/ na najem pomieszczeń laboratorium
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 12 projektu umowy najmu w następujący sposób: "Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od dnia.............................. do dnia ..........................,
jednak nie dłużej niż na czas trwania Umowy nr …../ 2016 dotyczącej świadczenia przez Najemcę
usług zdrowotnych na rzecz Wynajmującego."
Odpowiadamy:
Komparycja umowy oraz brzmienie umowy na świadczenia zdrowotne wskazuje na sposób terminowego powiązania wszystkich umów.
Pytanie nr 66 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 5: UMOWA nr …..../U/2016/ na najem pomieszczeń laboratorium
„Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 15 ust. 1 projektu umowy najmu w następujący sposób: Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy najmu Najemca zobowiązuje się do wydania Wynajmującemu przedmiotu najmu w stanie nie pogorszonym ponad stopień wynikający z normalnej eksploatacji. Koszt ewentualnego remontu przedmiotu najmu obciąża Najemcę. Podstawą do ustalenia stanu technicznego przedmiotu najmu stanowić będzie protokół zdawczo- odbiorczy.”

Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 67 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 6: UMOWA NR ........../2015/U
"Uprzejmie prosimy o informację, jakie dokładnie "procedury obowiązujące jednostki m.st. Warszawy" ma na myśli Udzielający zamówienie w par. 3 ust. 3 projektu umowy na badania?"
Odpowiadamy:
Oddając w najem pomieszczenia będące w dyspozycji Zamawiajacego, musi on uzyskać zgodę Organu
Tworzącego. Obowiązywanie umów będących przedmiotem konkursu uzależnione jest od powyższej
zgody.
Pytanie nr 68 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 6: UMOWA NR ........../2015/U
„Uprzejmie prosimy o informację, na jakiej podstawie Zamawiający będzie podejmował decyzję o zaistnieniu wyniku „wątpliwego” (par. 5 ust. 5 projektu umowy na badania). Kto i o jakich uprawnieniach/kwalifikacjach będzie podejmował taką decyzję?”
Odpowiadamy:
Decyzja będzie podejmowana przez lekarza na podstawie stanu pacjenta i korelacji tego stanu z wynika mi.
Pytanie nr 69 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 6: UMOWA NR ........../2015/U
"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par 5 ust. 6 i 7 projektu umowy na badania w następujący sposób:
6. Z chwilą gdy powtórzony wynik będzie znacząco inny niż pierwotny, koszt powtórzonego badania
pokrywa Świadczeniodawca.
7. Z chwilą gdy powtórzony wynik będzie taki sam lub zbliżony jak pierwotny, koszt powtórzonego
badania pokrywa Zamawiający."
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 70 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 6: UMOWA NR ........../2015/U
„Uprzejmie prosimy o informację, w jakich sytuacjach Zamawiający będzie zlecał wykonanie badań na
CITO (par. 5 ust. 8 projektu umowy na badania)? Jednocześnie uprzejmie prosimy o szacunkowe określenie w % ilości badań, co do których Zamawiający przewiduje zlecenie w trybie CITO, w odniesieniu
do całości zamówienia?”
Odpowiadamy:
Zamawiający zleca badania CITO w sytuacjach, w których wskazują na taką konieczność względy me dyczne.
Pytanie nr 70 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 6: UMOWA NR ........../2015/U
„Uprzejmie prosimy o informację, kto i wg jakiej procedury zobowiązany będzie do wyjaśnienia rozbieżności, o których mowa w par. 8 ust. 2 projektu umowy na badania? Co Zamawiający rozumie pod
pojęciem „brak wyjaśnienia”? Chodzi o brak woli po stronie Świadczeniodawcy do wyjaśnienia rozbieżności? Czy brak możliwości ustalenia, skąd rozbieżności?”
Odpowiadamy:
Procedura wyjaśnienia rozbieżnści została zawarta w §8 ust. 2 umowy.
Pytanie nr 71 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 6: UMOWA NR ........../2015/U

"Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 9 ust. 1 projektu umowy na badania w następujący sposób: 1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
zobowiązań umownych, w formie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:
1) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy (np. naruszenia zapisów zawartych
w załącznikach do umowy) i udokumentowania tego faktu, Zamawiający ma prawo naliczyć Świadczeniodawcy kary umowne w wysokości 1/365 wartości złożonej oferty netto za każde naruszenie lub za
wszystkie naruszenia popełnione jednego dnia,
2) w przypadku nie przedłożenia aktualnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający ma prawo naliczyć Świadczeniodawcy kary umowne w wysokości 500 zł brutto za każdy
dzień zwłoki, wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu Świadczeniodawcy do przedłożenia polisy
i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na przedłożenie polisy OC.”
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 72 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 6: UMOWA NR ........../2015/U
„Uprzejmie prosimy o wykreślenie zapisów par. 9 ust. 5 projektu umowy na badania. Należne Świad czeniodawcy wynagrodzenie za prawidłowo wykonane badania powinno być wypłacane w terminie,
niezależnie od naliczonych ew. kar umownych. Każdy przypadek naliczenia kar umownych powinien
być poprzedzony procedurą reklamacyjną, która pozwoli ustalić, czy kara umowna została słusznie naliczona. Może bowiem zdarzyć się sytuacja, że Zamawiający naliczy Świadczeniodawcy karę umowną,
potrąci ją z należnego Świadczeniodawcy wynagrodzenia, a następnie okaże się, że kara umowna zo stała naliczona bezpodstawnie. Tym samym, Zamawiający bezpodstawnie dokona potrącenia, a Świadczeniodawca nie otrzyma w terminie przysługującego mu za prawidłowo świadczone usługi - wynagrodzenia."
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 73 brzmi:
Dotyczy: Załącznik nr 6: UMOWA NR ........../2015/U
„Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 10 ust. 1 projektu umowy na badania, w następujący sposób: 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Zamawiającego bez wypowiedzenia ze
skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
- Świadczeniodawca nie dostarczy w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy kopii polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Świadczeniodawcy do
przedłożenia kopii polisy i wyznaczenia mu dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na jej przed łożenia, Świadczeniodawca nie przedłoży polisy,
- Świadczeniodawca w okresie trwania niniejszej umowy nie zachowa ciągłości umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej.
- Świadczeniodawca został skreślony z rejestru podmiotów leczniczych;
- wykreśleniu uległ wpis dotyczący działalności prowadzonej w siedzibie Zamawiającego;
- Świadczeniodawca przeniósł prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na osobę trzecią bez
zgody Zamawiającego;
- Świadczeniodawca w sposób rażący narusza postanowienia niniejszej umowy, w szczególności bez podstawnie zaprzestał wykonywania świadczeń objętych umową lub ograniczył ich wykonywanie w
takim stopniu, iż spowodowało to zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu i prowadzeniu działalności przez Zamawiającego, w tym działania „banku krwi”, lub w sposób rażący dopuścił się narusze nia praw pacjentów, wyłącznie po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaniechania tych naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 dni terminu na ich zaniechanie."
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 74 brzmi:

Dotyczy: Załącznik nr 6: UMOWA NR ........../2015/U
„Uprzejmie prosimy o dostosowanie zapisów par. 11 ust. 2 projektu umowy na badania do wymogów
określonych w art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, tj: Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy udzielaniu świadczeń w zakresie udzielonego zamówienia ponoszą solidarnie udzielający zamówienia i przyjmujący zamówienie.”
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO.
Pytanie nr 75 brzmi:
Dotyczy: SWKO, UWAGI WSTĘPNE, pkt. 3, ppkt 2
Uprzejmie prosimy o zmianę zapisów podstawy prawnej. Do konkursu ofert stosuje się odpowiednio
art. 140, art. 141, art. 146 ust. 1, art. 147, art. 148 ust. 1, art. 149, art. 150, art. 151 ust. 1, 2 i 4-6, art.
152, art. 153 i art. 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
Odpowiadamy:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SWKO. Podstawa prawna wskazana w SWKO zawiera dokładnie te same przepisy co wskazane w pytaniu.
Odpowiedzi stanowią integralną część SWKO i są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Pozostałe zapisy SWKO pozostają bez zmian.
Termin składania ofert pozostaje niezmieniony:
Oferty należy składać do dnia 3.08.2016r., do godz. 10.00. Otwarcie nastąpi w dni 3.08.2016r. o godz.
10.30.

