
Świętochłowice, 20.11.2019 r.

WYKONAWCY

Dotyczy:  na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań
laboratoryjnych  i  mikrobiologicznych w Zespole  Opieki  Zdrowotnej   w Świętochłowicach  sp.
z o.o. wraz z dzierżawą pomieszczeń laboratorium analitycznego, znak sprawy 21/ZA/19

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1
Czy Zamawiający ma na myśli osobę, która:
1)  posiada  specjalizację  w  dziedzinie  mikrobiologii,  mikrobiologii  medycznej  lub  mikrobiologii
lekarskiej;
2) posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie diagnosty laboratoryjnego w szpitalnym
laboratorium mikrobiologicznym albo innym laboratorium mikrobiologicznym wykonującym badania
na rzecz szpitali wskazaną w par. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie
kwalifikacji członków zespołu zakażeń szpitalnych.

Odp.:  Tak, zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie kwalifikacji członków zespołu
kontroli zakażeń szpitalnych (Dz.U. 2014 poz. 746 t.j.)

Pytanie 2 
Kto będzie ponosił koszty transportu krwi i materiałów krwiopochodnych?

Odp.: Zgodnie z SWKO. „1. Prowadzenia działalności laboratorium analitycznego, w tym pracowni 
serologii transfuzjologicznej wraz z obsługą banku krwi (wykonawca prowadzi obsługę banku krwi 
włącznie z transportem krwi i materiałów krwiopochodnych z RCKiK, z wyłączeniem zakupu 
krwi i materiałów krwiopochodnych), w dotychczasowej lokalizacji.”

Pytanie 3 
SWKO, Określenie przedmiotu postępowania punkt 11.
Czy Zamawiający ma na myśli tę samą osobę, o której mowa w ust. 2 czy inną (dodatkową)

Odp.: Zgodnie z SKWO. Jest to osoba dodatkowa.

Pytanie 4 
SWKO, Określenie przedmiotu postępowania punkt 12.
Zwracamy  uwagę  na  niemożliwość  dotrzymania  tego  terminu  z  uwagi  na  fakt,  że  jeżeli  termin
składania ofert przypada 22 listopada to – choćby nawet rozstrzygnięcie zapadło w najbliższym dniu
roboczym czyli  25 listopada – do końca miesiąca listopada 2019 r.  nie upłynie okres na składanie
odwołań od rozstrzygnięcia konkursu (a zatem zawarcie umowy nie będzie możliwe). Wskazujemy
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przy  tym,  że  wyznaczenie  tak  krótkiego  okresu  pomiędzy  składaniem  ofert  a  planowanym
rozpoczęciem wykonywania umowy może świadczyć o fikcyjności postępowania i zamiarze pozostania
przy dotychczasowym kontrahencie Zamawiającego (każdy inny kontrahent winien mieć zapewnioną
możliwość zachowania terminów wynikających chociażby z art 23(1) par 3 kp). A zatem minimalny –
zapewniający zgodność z przepisami – okres pomiędzy zawarciem umowy a rozpoczęciem świadczenia
usług powinien wynosić 30 dni.

Odp.: Zgodnie z SWKO. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach przewidzianych przez
przepisy art. 26-27 ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2018 poz. 2190 t.j.). Zgodnie z art. 16 ust. 5
ww. ustawy: „Do udzielenia zamówienia nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych.”
Jednocześnie  przytoczony przepis  art.  23(1)  par  3  kp nie  ma tutaj  zastosowania.  Zamawiający nie
przewiduje przejęcia pracowników przez Wykonawcę.

Pytanie 5 
SWKO, opis przygotowania oferty, punkt 3, podpunkt d.
„proponowana cena jednostkowa za badanie jest podstawą rozliczenia stron umowy i jest wiążąca dla
oferenta  przez  okres  od  daty  podpisania  umowy  do  czerwca  2016  r.”  -  prosimy  o  modyfikacje
(usunięcie oczywistej omyłki pisarskiej)

Odp.: Zamawiający koryguje omyłkę.

Pytanie 6 
SWKO, opis przygotowania oferty, punkt 3, podpunkt d.
„Ilość badań wskazana w formularzu cenowym jest szacunkowa i nie stanowi podstawy jakichkolwiek
roszczeń ze strony Wykonawcy” - czy Zamawiający zapewnia, że liczbę badań oszacował na podstawie
danych historycznych za  ostatnie  12 miesięcy z  uwzględnieniem znanych sobie  (w tym zwłaszcza
planowanych)  okoliczności  mogących  zmniejszyć  ich  liczbę  (takich  jak  zamykanie  lub  łączenie
oddziałów, zmniejszanie liczby łóżek itp.) Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy (w tym
zwłaszcza w ciągu pierwszych 12 miesięcy) takie działania.

Odp.:  Zamawiający  potwierdza,  że  liczbę  badań  oszacował  na  podstawie  danych  historycznych.
Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  na  dzień  dzisiejszy  nie  planuje  zamykania  oddziałów,
łączenia oddziałów czy zmniejszania liczby łóżek.

Pytanie 7  
SWKO, wymagania dla świadczeń zdrowotnego z zakresu badań specjalistycznych, punkt 5.
„Wykonawca zobowiązany jest wydzierżawić pomieszczenia laboratorium analitycznego mieszczącego
się przy ul. Chorzowskiej 36, na potrzeby zorganizowania i uruchomienia w tym miejscu laboratorium
analitycznego wraz z pracownią serologii transfuzjologicznej i bankiem krwi o łącznej powierzchni
użytkowej 125,84 m2.” - Czy są to inne pomieszczenia niż wskazane w części II ust. 3?

Odp.: Nie. To pomieszczenia wskazane w części II ust. 3.
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Pytanie 8 
SWKO, wymagania dla świadczeń zdrowotnego z zakresu badań specjalistycznych, punkt 26.
„Wykonawca  musi  posiadać  wdrożony  System  Zarządzania  Jakością  ISO  9001:2008  lub  ISO
9001:2009.” - te normy nie funkcjonują, czy Zamawiającemu chodzi o 9001:2015?

Odp.: Tak. Zamawiającemu chodzi o ISO 9001:2015. Zamawiający koryguje omyłkę pisarską.

Pytanie 9 
SWKO, pouczenie Zamawiającego, punkt 1, podpkt. h
Czy Zamawiający świadomie użył sformułowania „oddział wojewódzki funduszu”, które jest 
adekwatne dla konkursów organizowanych właśnie przez NFZ a nie konkursów na podstawie ustawy o 
działalności leczniczej, która jedynie odsyła do odpowiedniego stosowania przepisów o ustawie o 
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych?

Odp.: Zamawiający usuwa zapis.

Pytanie 10 
Prosimy o doprecyzowanie jaki system informatyczny posiada Zamawiający? Czy posiada wszelkie, 
niezbędne licencje i moduły pozwalające na elektroniczne zlecanie badań i odbiór ich wyników?

Odp.: Producent systemu: ASSECO, System informatyczny: AMMS, Licencja integracji HL7 ze strony
szpitala: TAK, Moduły punktów pobrań wraz z licencjami: TAK, Obsługa zleceń po stronie szpitala:
TAK. Niezbędna licencja do integracji ze strony aplikacji laboratorium - laboratorium dostarcza własny
system  pozwalający  na  przetwarzanie  zleceń  i  zwrot  wyników  do  systemu  szpitalnego  w  formie
elektronicznej 

Pytanie 11
Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasów oczekiwania na wynik poniższych badań?

Nazwa badania Czas Zamawiającego Czas proponowany

M6 IgE spec. ALTERNARIA TENUIS Do 24h 3 dni

OCENA CZYSTOŚCI POWIERZCHNI METODĄ 
ODCISKÓW

Do 24h
wynik ujemny do 72 h
wynik dodatki do 5 dni

P/C EBV IGG Do 24h 4 dni

P/C EBV IGM Do 24h 4 dni

PRĄŻKI OLIGOKLONALNE Do 24h 10 dni

WESTERN BLOT BORRELIA IGG Do 7h 5 dni

WESTERN BLOT BORRELIA IGM Do 7h 5 dni

ANA 2 Do 24h 12 dni

ANA HEp2 ( met. immunofluorescencji pośredniej) Do 24h 12 dni

ANA PROFIL 3 EUROLINE Do 24h 12 dni
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Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na podane niżej czasy:

Nazwa badania Czas Zamawiającego Czas proponowany

M6 IgE spec. ALTERNARIA TENUIS Do 24h Do 24h

OCENA CZYSTOŚCI POWIERZCHNI METODĄ 
ODCISKÓW

Do 24h
wynik ujemny do 72 h
wynik dodatki do 5 dni

P/C EBV IGG Do 24h Do 4 dni

P/C EBV IGM Do 24h Do 4 dni

PRĄŻKI OLIGOKLONALNE Do 24h Do 10 dni

WESTERN BLOT BORRELIA IGG Do 7h Do 3 dni

WESTERN BLOT BORRELIA IGM Do 7h Do 3 dni

ANA 2 Do 24h Do 5 dni

ANA HEp2 ( met. immunofluorescencji pośredniej) Do 24h Do 5 dni

ANA PROFIL 3 EUROLINE Do 24h Do 5 dni

Pytanie 12
Pytania dotyczące integracji HL7. 
Kto jest producentem systemu do elektronicznego przesyłania badań?
Jak nazywa się system do elektronicznego przesyłania badań?
Czy  zamawiający  posiada  wszelkie  niezbędne  licencje  i  moduły  systemu  do  przeprowadzenia
integracji?

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 10.

Pytanie 13 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania i otwarcie ofert na 25.11.2019 r. w
celu  rzetelnego  skonstruowania  oferty.  Naszą  prośbę  motywujemy  bardzo  krótkim  terminem
przeznaczonym  na  przygotowanie  oferty  oraz  koniecznością  czasochłonnej  analizy  przedmiotu
zamówienia.  Dodatkowy  czas  przyczyni  się  z  całą  pewnością  do  lepszego  zapoznania  się  z
przedmiotem zamówienia oraz umożliwi złożenie korzystnej cenowo oferty.
Co za tym idzie wnosimy o przesunięcie terminu zapewnienia świadczeń od 01.01.2020 r. Prosimy o
pozytywne rozpatrzenie prośby.

Odp.: Zamawiający zgadza się na przesunięcie terminu składania ofert na 25.11.2019 r. godz. 12.00.
Termin zapewnienia świadczeń zgodnie z SWKO.

Pytanie 14 
Prosimy  o  podanie  informacji  o  możliwości  przekazania  na  podstawie  art.  23'  KP pracowników
aktualnie pracujących w laboratorium Udzielającego Zamówienie.

Odp.:  Zamawiający informuje, że aktualnie  świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania badań
laboratoryjnych i  mikrobiologicznych stanowiące przedmiot  postępowania udzielane są przez firmę

                                                                           

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00



                                                                        

zewnętrzna  w lokalizacji  Zamawiającego.  W związku z  powyższym ze  strony Zamawiającego  nie
istnieje możliwość przekazania pracowników na podstawie art. 23' KP.

Pytanie 15
Prosimy  o  przekazanie  listy  wszystkich  pracowników  (diagnostów,  techników,  pielęgniarek,
rejestratorek), kwalifikacji oraz sumarycznej kwoty brutto ich wynagrodzeń, uwzględniając wszystkie
składowe wynagrodzeń w tym również dodatki pracodawcy.

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 14.

Pytanie 16
Prosimy  o  potwierdzenie  zastosowania  tylko  zamkniętego  systemy  próżniowego  Zapewniamy
szkolenia personelu w zakresie pobierania, przy pomocy systemu próżniowego.

Odp.:  Zgodnie  z  SWKO.  Zamawiający  wymaga  systemu  zamkniętego  aspiracyjno-próżniowego  i
mikrometody ze względu na profil pacjentów.

Zamawiający informuje jednocześnie o korekcie metrażu wynajmowanych pomieszczeń. W SWKO
podano  błędną  wartość  125,84  m².  Wartość  powinna  wynosić  106,34  m².  Zamawiający  koryguje
omyłkę w SWKO oraz Załączniku nr 1.
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