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Dotyczy: konkursu ofert związanego z udzielaniem całodobowych specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej 
oraz nadzorem nad bankiem krwi dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego z 
siedzibą w Radomiu, ul. J. Aleksandrowicza 5 (sprawa DZP.46.26.2015) 

 
Lp. Pytanie Odpowiedź 
1 Pozycja 5 Płytki krwi oznaczane w 37°C – prosimy o uwzględnienie faktu, że 

metodyka stosowana w przypadku tego badania może być zastąpiona przez 
metody referencyjne, np. cytometrię przepływową. Czy zamawiający 
dopuszcza możliwość wykonania tego badania metodą referencyjną? 

TAK, dopuszcza  

2 Pozycje 8, 205, 206 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania 
na wymienione badania do 4 dni roboczych ze względu na metodologię badań 
wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń oraz 
weryfikacji mielogramów przez specjalistów hematologów, co wydłuża proces 
diagnostyczny. 

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do 
ogłoszenia w załączeniu. 
Pozostałe zapisy zgodnie z 
pierwotnym ogłoszeniem.  

3 Pozycje 17, 18, 112, 113, 120, 209, 214, 215, 218, 219, – zwracamy się z 
prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na wymienione badania do 5 dni 
roboczych ze względu na metodologię badań wymagającą zbierania materiału 
do badań w większe serie do oznaczeń. 

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do 
ogłoszenia w załączeniu. 
Pozostałe zapisy zgodnie z 
pierwotnym ogłoszeniem. 

4  Pozycje 212, 213, 237– zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wymienione badania do 6 dni roboczych ze względu na 
metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie 
do oznaczeń. 

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do 
ogłoszenia w załączeniu. 
Pozostałe zapisy zgodnie z 
pierwotnym ogłoszeniem. 

5        Pozycje 211, 322 – zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania 
na wymienione badania do 7 dni roboczych ze względu na metodologię badań 
wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń  oraz 
specyfikę badań mikrobiologicznych. 

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do 
ogłoszenia w załączeniu. 
Pozostałe zapisy zgodnie z 
pierwotnym ogłoszeniem. 

6  Pozycje 207, 208, 210 – zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu 
oczekiwania na wymienione badania do 8 dni roboczych ze względu na 
metodologię badań wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie 
do oznaczeń  oraz specyfikę badań mikrobiologicznych. 

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do 
ogłoszenia w załączeniu. 
Pozostałe zapisy zgodnie z 
pierwotnym ogłoszeniem. 

7 Pozycje 61, 111, 115, 123, 124, 153, 154, 157, 197, 198, 216, 220, 223, 224, 
225, 235, 242– zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na 
wymienione badania do 10 dni roboczych ze względu na metodologię badań 
wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń. 

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do 
ogłoszenia w załączeniu. 
Pozostałe zapisy zgodnie z 
pierwotnym ogłoszeniem. 

8 Pozycje 19, 116, 221 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania 
na wymienione badania do 14 dni roboczych ze względu na metodologię badań 
wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń. 

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do 
ogłoszenia w załączeniu. 
Pozostałe zapisy zgodnie z 
pierwotnym ogłoszeniem. 
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9 Pozycje 199, 200 - zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu oczekiwania na 
wymienione badania do 30 dni roboczych ze względu na metodologię badań 
wymagającą zbierania materiału do badań w większe serie do oznaczeń. 

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do 
ogłoszenia w załączeniu. 
Pozostałe zapisy zgodnie z 
pierwotnym ogłoszeniem. 

10 „Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie postanowień par. 12 projektu  
umowy na badania w następujący sposób: „Udzielający zamówienie ma 
prawo rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w 
przypadku: 
-  gdy przyjmujący zamówienie opóźnia się z realizacją przedmiotu 
zamówienia lub jakiejkolwiek czynności wchodzącej w skład przedmiotu 
zamówienia i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zaniechania tych 
naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego, nie 
krótszego niż 14 dni terminu na zaniechanie, Przyjmujący zamówienie nadal 
dopuszcza się opóźnień, 
-          gdy przyjmujący zamówienie narusza postanowienia niniejszej umowy 
i pomimo uprzedniego pisemnego wezwania do zaniechania tych naruszeń i 
bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 
dni terminu na zaniechanie, Przyjmujący zamówienie nadal dopuszcza się 
tych naruszeń 
-   gdy przedmiot zamówienia jest wykonywany w sposób wadliwy i pomimo 
uprzedniego pisemnego wezwania do zaniechania tych naruszeń i 
bezskutecznym upływie wyznaczonego mu dodatkowego, nie krótszego niż 14 
dni terminu na zaniechanie, Przyjmujący zamówienie nadal dopuszcza się 
tych naruszeń”.   

 

Zmodyfikowany wzór umowy do 
ogłoszenia w załączeniu. 

11   Czy oferent jest zobowiązany do wydzierżawienia całości sprzętu i licencji 
wyszczególniony w załączniku nr 4A, zważywszy na wyrażony przez 
Zamawiającego wymóg zaoferowania sprzętu nie starszego niż 3 lata? 

Tak, Zmodyfikowany załącznik nr 
4A w załączeniu  
Wymóg zaoferowania sprzętu nie 
starszego niż 3 lata dotyczy tylko 
analizatorów.  

12   Czy cały zaoferowany do wydzierżawienia sprzęt (zał. 4A) jest sprawny i ma 
ważne przeglądy techniczne? 

TAK 

13   Czy Zamawiający ma prawo do wydzierżawienia „Licencji Laboratorium” 
wyszczególnionej w załączniku nr 4A? 

Patrz Zmodyfikowany załącznik 
nr 4A w załączeniu  
 

14   Czy wartość sprzętu przeznaczonego do dzierżawy z załącznika 4A 
uwidoczniona w kolumnie D dotyczy jego wartości w momencie zakupu czy 
też aktualnej wartości? 

Dotyczy wartości w momencie 
zakupu  

15   Czy kierownicy zakładu diagnostyki laboratoryjnej, zakładu mikrobiologii i 
pracowni serologii transfuzjologicznej posiadają wymagane kwalifikacje tj. są 
specjalistami (posiadają stosowane specjalizacje)? 

TAK 

16  W jakim celu oferent ma dołączyć do oferty załączniki nr 3A,3B,3C,3D i 4A? W celu informacyjnym, iż 
zapoznał się i akceptuje ich treść 

17 Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 61 – Immunofiksacja – 
prosimy o doprecyzowanie nazwy badania 

Zmodyfikowany załącznik nr 1 w 
załączeniu  

18  Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 65 - Żelazo – doustny test 
wchłaniania     - prosimy o podanie ile oznaczeń Żelaza wymaga Zamawiający 

Zmodyfikowany załącznik nr 1 w 
załączeniu  

19 Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 91 i 92  - prosimy o Zmodyfikowany załącznik nr 1 w 
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doprecyzowanie jakie elektrolity będą zlecane w ramach tych badań załączeniu  

20 Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 143, 144 i 145 – prosimy o 
doprecyzowanie ile alergenów ma zawierać wycena wymienionych badań 

Zmodyfikowany załącznik nr 1 w 
załączeniu  

21 Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 157 – prosimy o określenie 
czy wycena obejmować ma jedno z wymienionych badań czy komplet 

Zmodyfikowany załącznik nr 1 w 
załączeniu  

22 Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 198 – prosimy o 
doprecyzowanie nazwy badania 

Zmodyfikowany załącznik nr 1 w 
załączeniu  

23 Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – poz. 208 i 219 - prosimy o 
doprecyzowanie nazwy badania 

Zmodyfikowany załącznik nr 1 w 
załączeniu  

24 Załącznik nr 1 – Szczegółowy wykaz badań – prosimy o zweryfikowanie i 
ewentualne skorygowanie listy i liczby badań mikrobiologicznych. Prosimy o 
potwierdzenie, że wycena badań z pozycji 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274, 
276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300, 302, 305, 307, 
309 zawierać ma cenę posiewu, identyfikacji i antybiogramu. Czy w związku z 
powyższym liczba badań w pozycjach 313-314 oraz 315-318 nie jest 
zdublowana? 

Wycena badań z pozycji 262, 264, 
266, 268, 270, 272, 274, 276, 278, 
280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 
294, 296, 298, 300, 302, 305, 307, 
309 zawierać ma cenę posiewu. 
Liczba badań w pozycjach 313-
314 oraz 315-318 nie jest 
zdublowana 

25 Rozdział II ust. 1 pkt. c - Czy Zamawiający wymaga od oferentów 
wykazania, iż dysponują osobą uprawnioną do objęcia funkcji 
kierownika banku krwi (diagnostą laboratoryjnym – specjalistą z 
zakresu laboratoryjnej transfuzjologii medycznej)? 

TAK 

26 Rozdział II ust. 7 - Prosimy o wskazanie czy szacunkowe liczby badań zostały 
oparte o dane historyczne oraz czy uwzględniono wszelkie okoliczności, 
które planuje Zamawiający lub o których może wiedzieć, a które mogą 
wpływać na zwiększenie lub istotne zmniejszenie ilości badań (zwłaszcza 
polegających na zamykaniu lub łączeniu oddziałów, względnie 
zmniejszaniu liczby łóżek na oddziałach)? 

 

TAK 

27 Rozdział III ust. 3 - prosimy o podanie następujących informacji dotyczących 
pracowników przeznaczonych do przejęcia: 

Posiadane specjalizacje i ich stopień, 
Posiadane uprawnienia z zakresu serologii transfuzjologicznej, 
Czy podane kwoty wynagrodzeń zawierają dodatki nocne i świąteczne ora 

dodatki pracodawcy? 
Termin nabycia i wysokość (w PLN) nagród jubileuszowych i odpraw 

emerytalnych, 
Czy pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim (ew. do kiedy)? 
Orzeczenie o niepełnosprawności TAK/NIE. 
 

Patrz załącznik nr 1 do 
korespondencji. 

28 Rozdział III ust. 6 - Prosimy o podanie aktualnego stanu niewykorzystanych 
urlopów poszczególnych pracowników przeznaczonych do przejęcia. 
 

Patrz załącznik nr 1 do 
korespondencji. 

29 Rozdział III ust. 7 - Czy wskazane wymogi należy rozumieć – w kontekście 
brzemienia rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2013 r 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu 
specjalisty przez diagnostów laboratoryjnych – jako wymogi zatrudnienia w 
laboratorium specjalisty z zakresu epidemiologii (względnie osoby w trakcie 
specjalizacji) oraz laboratoryjnej transfuzjologii medycznej? Stosownie 
bowiem do brzemienia wskazanego wyżej rozporządzenia, specjalizacje 
diagnostów laboratoryjnych noszą takie właśnie nazwy (nie istnieją dla 
diagnostów laboratoryjnych specjalizacje pod nazwą „epidemiologia kliniczna” 

TAK, Epidemiologia , 
laboratoryjna transfuzjologia 
medyczna  
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ani „transfuzjo logia kliniczna”). 
 

30 Rozdział III ust. 10 - Czy Zamawiający wymaga wdrożenia systemu 
zarządzania jakością czy też jego wdrożenia i potwierdzenia tego faktu 
poprzez uzyskanie stosownego certyfikatu? 

 

Udzielający zamówienia 
wymaga wdrożenia systemu 
zarządzania jakością, bez 
potwierdzenia tego faktu 
certyfikatem 
 

31 Rozdział III ust. 21 –  
- Czy Zamawiający gwarantuje, że posiadany przez niego system HIS jest 

zdatny do integracji lub doprowadzi go do stanu zdatności do integracji na 
własny koszt (zwłaszcza w zakresie uzyskania licencji na elementy 
systemu HIS, które służą do integracji z zewnętrznymi systemami 
laboratoryjnymi) to jest posiada zdatność do poprawnego generowania i 
odbierania oraz przetwarzania komunikatów zgodnych z formatem HL7? 

- Czy Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia szkoleń w drodze e-
learningu? Prosimy również o wskazanie zakresu szkoleń. 

- Czy Zamawiający dysponuje podpisami elektronicznymi dla wszystkich 
zlecających badania lekarzy (co jest warunkiem dla traktowania zleceń 
elektronicznych za równoznaczne z papierowymi i umożliwia 
wykonywanie badań bez oczekiwania na zlecenie papierowe). 

 

 
 Tak, system HIS Zamawiającego 
posiada zdatność do poprawnego 
generowania i odbierania oraz 
przetwarzania komunikatów 
zgodnych z formatem HL7 
 
 NIE 
 
Nie, nie dysponuje. Zlecający 
badania są identyfikowani 
indywidualnym loginem i hasłem. 
  
 

32 Rozdział III ust. 32 - Prosimy o przekazanie „zasad obowiązujących u 
Zamawiającego w zakresie „sprawozdawczości statystycznej”. 
 

Laboratoria i serologia rozliczają 
się wg procedur 
medycznych/usług i w tym 
zakresie prowadzą ewidencję 
wykonanych procedur w układzie: 
rodzaj, ilość i ośrodek (komórka) 
korzystająca z tych procedur oraz 
z wyróżnieniem rodzaju i ilości 
sprzedaży na zewnątrz.  

33 Rozdział III ust. 10 i rozdział V ust. 13 – prosimy o wyjaśnienie czy 
Udzielający zamówienia traktuje certyfikaty normy ISO 9001:2008 oraz ISO 
9001:2009 zamiennie, ponieważ w rozdziale III ust. 10 wymagane jest 
wdrożenie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2008 a w 
rozdziale V ust. 13 wymagane jest posiadanie przez Przyjmującego 
zamówienia certyfikatu ISO 9001:2009. 
 

Udzielający zamówienia wymaga 
certyfikatu  ISO 9001:2009. 

34 Rozdział IV ust. 2 i 3 - Prosimy o usunięcie sprzeczności pomiędzy 
postanowieniami ust. 2 i 3 w rozdziale IV. Z uwagi na brak możliwości 
zarejestrowania laboratorium w rejestrze podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą bez uprzedniego uzyskania prawa do lokalu, nie jest 
możliwe spełnienie „wszystkich czynności formalnych i prawnych 
związanych z przejęciem” laboratorium przed dniem rozpoczęcia 
świadczenia usług jeżeli będzie to dzień podpisania umowy. Dopiero 
bowiem z chwilą podpisania umowy można rozpocząć działania formalne, 
zmierzające do rejestracji przejętego laboratorium, a co za tym idzie 
dopiero po upływie od kilkunastu do kilkudziesięciu dni od podpisania 
umowy faktycznie wszystkie formalności mogą być zakończone. 

 

Modyfikacji ulega zapis Rozdział 
IV ust. 2 i 3 ogłoszenia w 
następujący sposób: 
 2. Przyjmujący Zamówienie 
zapewni kompleksowe 
świadczenie usług od dnia 
obowiązywania umowy.  
3. Przyjmujący Zamówienie 
wykona wszystkie czynności 
formalne i prawne związane z 
przejęciem pracowników, 
pomieszczeń, majątku trwałego i 
dokumentacji w terminie do 20 
dni do dnia podpisania umowy. 

35 Rozdział V ust. 10 tiret drugie - Czy Zamawiający ma na myśli kwotę netto czy 
brutto (pewna część badań laboratoryjnych nie korzysta ze zwolnienia z 
podatku VAT)? 

Kwotę brutto 
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36 Rozdział V ust. 14 – czy Udzielający zamówienia uzna za spełniony warunek 

opisany w tym ustępie jeżeli Oferent przedstawi certyfikat normy ISO 
27001:2013? 

 

TAK 

37 Rozdział VI ust. 18 - Czy w miejsce wypisu można przedstawić wydruk księgi 
rejestrowej uzyskany w drodze dostępu elektronicznego do rejestru? 

Tak, 

38 Rozdział VI ust. 19 - Czy w miejsce wypisu można przedstawić wydruk 
uzyskany w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym? 

Tak 

39 Rozdział VI ust. 27 - Czy Zamawiający – poprzez użycie liczby mnogiej 
„kserokopie” zamiast „kserokopię” (analogicznie jak w poprzednich 
ustępach, w którym mowa jest o wielu certyfikatach) obliguje oferentów do 
przedłożenia więcej niż jednego certyfikatu ISO 27001:2014? 

 

Udzielający zamówienia wymaga 
jednej kopii certyfikatu. 

40 Rozdział VII ust. 3 - Czy poszczególnym podkryteriom Zamawiający przyznaje 
konkretną wagę w ramach przypadającej na to kryterium puli 10 punktów? 
Czy każdy z członków komisji będzie oceniał wszystkie aspekty oferty czy 
też ocena będzie wyspecjalizowana? Czy Zamawiający przewiduje 
możliwość uzyskania w ramach tego kryterium równej (zwłaszcza 
maksymalnej) liczby punktów przez więcej niż jeden podmiot czy też 
zakłada konieczność wyłonienia oferty o najlepszej koncepcji świadczenia 
usług? 

 

Udzielający zamówienia 
przewiduje możliwość uzyskania 
w ramach tego kryterium równej 
(zwłaszcza maksymalnej) liczby 
punktów przez więcej niż jeden 
podmiot. 

41 Rozdział VII ust. 4 - Poddajemy pod rozwagę Zamawiającego zmianę sposobu 
partycypacji Zamawiającego w przychodach z obsługi kontrahentów 
zewnętrznych z udziału procentowego w przychodzie na stały ryczałt. Jest 
bowiem oczywiste, że przy zaoferowaniu tego samego poziomu 
procentowego różni oferenci mogą zapewnić Szpitalowi różny przychód z 
tego tytułu. Oferent, który nie ma ugruntowanej pozycji na rynku lokalnym 
w razie zwycięstwa w konkursie mimo zadeklarowania wysokiego udziału 
procentowego Zamawiającego zapewni mu stosunkowo niski przychód 
podczas gdy podmiot, który posiada dużą bazę klientów (i ich obsługę 
przeniesie do przejętego laboratorium) zapewni Zamawiającemu znacznie 
wyższy przychód przy niższym udziale procentowym. W tym stanie 
rzeczy  bardziej dla Zamawiającego korzystne jest uwzględnianie 
konkretnych kwot ryczałtowych niż odsetka udziału w przychodach. 
Pozwoli to na premiowanie tego podmiotu, który zapewni wysoki, stały i 
realny przychód dla Zamawiającego a nie tego, który jedynie przedstawi 
wizję daleko niepewnych przychodów. 

 

Udzielający zamówienia 
podtrzymuje zapisy ogłoszenia  

42 Rozdział XI ust. 1 - Czy Zamawiający świadomie wyznaczył termin 
składania ofert przypadający jeszcze przed upływem terminu do 
składania protestów na sformułowane warunki ofert (który wynosi 7 
dni roboczych i rozpoczyna swój bieg w dniu 16 grudnia 2015 r. a 
zatem upływa dopiero 24 grudnia 2015 r.)? 

Termin składania ofert upływa 
dnia 29.12.2015 r o godz. 10.00 

43 Rozdział XII ust. 2  pkt. 2 - Czy w ramach „warunków cenowych” zostaną 
podane do publicznej wiadomości: okres na jaki oferent oferuje kaucję na 
poczet czynszu najmu oraz procent przypadający Zamawiającemu od 
badań zewnętrznych? 

 

Tak. 

44 Załącznik nr 1 do SWKO – prosimy o określenie, czy ilości badań w 
załączniku obejmują wyłącznie badania z oddziałów i poradni szpitalnych 
czy też zawierają również badania od pacjentów indywidualnych i 
kontrahentów szpitala? 

 

Podana ilość zawiera również 
badania od  pacjentów 
indywidualnych i kontrahentów 
szpitala 
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45 Załącznik 2 do SWKO: 
Czy nie zostały zamienione czasy oczekiwania badań nr 8 i 9?  

Czy nie zostały zamienione czasy oczekiwania badań nr 72 i 73?  

Czy nie zostały zamienione czasy oczekiwania badań nr 79, 80 ,81?  

Czy wydłużą czas oczekiwania do badań 115 do 10 dni? 

Czy wydłużą czas oczekiwania do badań 223 do 10 dni oraz 220, 224 i 

225 do 20 dni? 

Czy wydłużą czas oczekiwania do badań 237do 7 dni? 

Czy wydłużą czas oczekiwania do badań 1242,243 i 244 do 7 dni? 

Czy wydłużą czas oczekiwania do badań 246,247 , 248 , 249 czy do 15 

dni? 

Czy badania  220 i 224 są tożsame? 

Czy nie ma pomyłki w czasie oczekiwana dla badania 322? Badania nie 

da się zrobić w krótszym czasie niż 3-5 dni. 

 

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do 
ogłoszenia w załączeniu. 
Pozostałe zapisy zgodnie z 
pierwotnym ogłoszeniem. 

46 Załącznik 5B do SWKO –  
Prosimy o jednoznaczne wskazanie ilości pracowników do przejęcia (z 

załącznika 5A wynika inna liczba osób). 
Prosimy o przekazanie treści przedmiotowych dokumentów – Regulaminu 

Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy. 
 

43 osoby  
 
 
Regulaminu Wynagradzania oraz 

Regulaminu Pracy do wglądu 
w siedzibie zamawiającego  

 
47 Załącznik 9 do SWKO: 

§ 1 ust. 2 - Czy Zamawiający dysponuje dla swych lekarzy podpisem 
elektronicznym? Zlecenie bez podpisu (którym może być podpis 
„fizyczny” na zleceniu papierowym lub podpis elektroniczny) nie spełnia 
wymogów przewidzianych dla dokumentacji medycznej a co za tym idzie 
nie może być podstawą udzielania świadczeń zdrowotnych. Zlecenie 
wygenerowane elektronicznie bez podpisu elektronicznego może być 
realizowane dopiero po jego potwierdzeniu zleceniem papierowym. 

§ 3 ust. 5 - Jakie wymogi ma na myśli Zamawiający? 
 
§ 3 ust. 19 - Czy chodzi o zapewnienie sprzętu niezbędnego do działania 

systemu laboratoryjnego czy też Zamawiający wymaga doposażenia (jeżeli 
tak to w jakim zakresie) również zamawiającego w sprzęt służący do 
obsługi HIS? 

§ 4 ust. 1 - Prosimy o uzgodnienie ilości pracowników do przejęcia we 
wszystkich dokumentach związanych z konkursem tak aby było to 
jednoznaczne. 

§ 6 ust. 6 - Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że kwota wskazana w § 6 
ust. 6 jest tylko orientacyjna i w razie zlecania badań w większej niż 
Zamawiający zakładał ilości, może zostać przekroczona co nie będzie 
miało żadnego wpływu na obowiązywanie umowy. 

§ 6 ust. 9 - Paragraf 5 nie posiada ust. 6 (zapewne chodzi o par. 6 ust. 6). Czy 
Zamawiający oczekuje, że po osiągnięciu kwoty wskazanej w par. 6 ust. 6 
Wykonawca będzie w dalszym ciągu realizował na rzecz Zamawiającego 
badania bez prawa do wynagrodzenia? 

Prosimy o sprawdzenie numeracji paragrafów w projekcie umowy – paragraf 6 
występuje dwukrotnie. 

 
Nie, nie dysponuje. Zlecający 
badania są identyfikowani 
indywidualnym loginem i hasłem 
 
 
 
 
Wymagań określonych 
Regulaminem Szpitala 
Jedynie sprzętu niezbędnego do 
działania systemu laboratoryjnego 
 
 
43 osoby 
 
 
kwota wskazana w § 6 ust. 6 jest 
wartością umowy. 
 
 
Nie, 
 
 
 
Patrz zmodyfikowany wzór 
umowy 
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§ 11 ust. 2 - Czy Zamawiający ma intencję zastosowania sankcji w 
rzeczywistości stanowiącej 400% wartości badania (brak zapłaty za 
badanie wadliwe + darmowe badanie weryfikacyjne + 200% ceny badania 
w ramach kary umownej). 

§ 11 ust. 3 - Czy Zamawiający ma zamiar stosować równocześnie kary umowę 
z ust. 2 i 3 czy też zastosowanie jednej z tych kar wyłącza zastosowanie 
drugiej z nich? 

§ 11 ust. 6 - Czy Zamawiający gwarantuje umożliwienie skontaktowania się 
Wykonawcy z pacjentem w celu ustalenia szczegółów ponownego 
pobrania materiału? 

§ 12 - Prosimy o doprecyzowanie postanowień § 12 i dostosowanie ich do 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego (art. 27 ust. 8 ustawy o 
działalności leczniczej), zgodnie z którymi jedynie „rażące” naruszenie 
postanowień umowy „istotnych” jest podstawą do rozwiązania umowy bez 
wypowiedzenia (i prawo to przysługuje obu stronom). Zaproponowane 
postanowienia pozwalają wypowiedzieć umowę nawet w przypadkach 
błahych (nawet minutowe opóźnienia w dostarczeniu wyników badań, 
nawet naruszenia najmniej istotnych postanowień umowy itp.). 

§ 13 ust. 2 pkt. c - Postanowienie jest niezgodne z treścią art. 27 ust. 8 pkt. 4) 
ustawy o działalności leczniczej, które przewidują dla sytuacji „rażącego 
naruszania istotnych postanowień umowy” rygor rozwiązania umowy bez 
okresu wypowiedzenia. Wobec treści przywołanego przepisu, 
postanowienie umowne ograniczające uprawnienie Wykonawcy 
przysługujące mu na mocy ustawy będzie nieskuteczne. 

§ 15 ust. 9 - Czy Zamawiający ma świadomość nieskuteczności 
przedmiotowego postanowienia umownego w świetle przepisów ustawy o 
terminach zapłaty w transakcjach handlowych, która to ustawa narzuca 
wysokość odsetek niezależnie od woli stron wyrażonej w umowie? 

 

Tak, 
 
 
 
Tak, 
 
 
Tak, 
 
 
Udzielający zamówienia 
podtrzymuje zapisy ogłoszenia 
 
 
 
 
 
 
Udzielający zamówienia 
podtrzymuje zapisy ogłoszenia 
 
 
 
 
Udzielający zamówienia 
podtrzymuje zapisy ogłoszenia 

48 Czy podane w załączniku nr 1 do SWKO ilości badań obejmują wyłącznie 
badania z oddziałów i poradni szpitalnych czy również badania od 
kontrahentów zewnętrznych i pacjentów gotówkowych? 

Podana ilość zawiera również 
badania od  pacjentów 
indywidualnych i kontrahentów 
szpitala 

49 Czy w związku z rozdziałem V pkt. 13 i 14 oraz w związku z rozdziałem  III 
pkt. 1 Zamawiający wymaga posiadanie certyfikatu akredytacji potwierdzający 
wdrożenie wymagań normy ISO PN – EN 15189:2013 – 05? Normy ISO 
9001:2009 oraz ISO 27001:2014 nie gwarantują Zamawiającemu pewność i 
jakość wykonywanych usług w laboratorium medycznym. Powyższe normy 
dotyczą ogólnych zagadnień z zakresu systemu zarządzania oraz 
bezpieczeństwa informacji. Norma ISO PN – EN 15189:2013 – 05 dotyczy 
natomiast  kompetencji technicznych do realizacji procedur badawczych w 
medycznym laboratorium diagnostycznym oraz zapewnia najwyższą jakość 
świadczonych usług w zakresie medycznego laboratorium diagnostycznego.  

Udzielający zamówienia 
podtrzymuje zapisy ogłoszenia 

 
 

 
Zmodyfikowany załącznik 1, 2 i 4A oraz wzór umowy zamieszczony na stronie 

internatowej w oddzielnym pliku. 
 
 

Z poważaniem 
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Laboratorium Mikrobiologii  Załącznik nr 1 do Korespondencji 

L.p. Stanowisko 

Umowa - 
nagroda 

jubileuszowa - 
data 

Nagroda 
jubileuszowa - 

procent 

Umowa - 
nagroda 

jubileuszowa - 
procent 

Data 
osiągnięcia 

wieku 
emerytalnego 

Saldo 
urlopu 

Orzeczenie o 
niepełnosprawności 

Specjalizacja / stopień 

1 Starszy technik analityki medycznej 2018-12-10 40 300,00 14.10.2018 22 NIE   
2 Starszy technik analityki medycznej 2019-08-30 30 150,00 09.02.2032 15 NIE   
3 Kierownik działu diagnostyki medycznej 2018-07-02 20 75,00 05.07.2041 10 NIE Mikrobiologia - II 
4 Starsza sekretarka medyczna 2019-07-01 25 100,00 17.06.2030 7 NIE   
5 Młodszy asystent 2020-09-30 20 75,00 22.07.2042 14 NIE Mikrobiologia - w toku 
6 Młodszy asystent 2018-12-28 30 150,00 23.04.2021 6 NIE   
7 Młodszy asystent 2029-09-30 20 75,00 04.10.2051 16 NIE Mikrobiologia - w toku 
8 Młodszy asystent 2025-07-01 20 75,00 31.05.2045 16 NIE Mikrobiologia - w toku 
9 Starsza pomoc laboratoryjna 2018-07-09 20 75,00 31.12.2023 10 NIE   

10 Młodszy asystent 2026-10-14 20 75,00 08.04.2048 15 NIE Mikrobiologia - w toku 
11 Starszy technik analityki medycznej 2016-09-30 35 200,00 12.02.2021 12 NIE   

 
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Pracownia Serol ogii Transfuzjologicznej i 
Bank Krwi    

L.p. Stanowisko 

Umowa - 
nagroda 

jubileuszowa - 
data 

Umowa - 
nagroda 

jubileuszowa 
- lata 

Umowa - 
nagroda 

jubileuszowa 
- procent 

Data 
osiągnięcia 

wieku 
emerytalnego 

Saldo 
urlopu 

Orzeczenie o 
niepełnosprawności 

Specjalizacja / stopień 

1 Młodszy asystent 2018-03-15 20 75,00 01.03.2038 13 NIE   

2 Starszy technik analityki medycznej 2018-08-17 25 100,00 12.10.2037 8 NIE   

3 Młodszy asystent 2020-05-19 25 100,00 06.10.2023 0 NIE   

4 Młodszy asystent 2018-02-08 30 150,00 12.11.2030 12 NIE   

5 Kierownik  Pracowni 2018-09-02 30 150,00 27.08.2028 7 NIE Laboratoryjna transfuzjologia kliniczna - specjalista 

6 Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej 2016-07-06 35 200,00 13.05.2024 5 NIE Analityka kliniczna - II 

7 Młodszy asystent 2028-07-20 20 75,00 16.06.2050 4 NIE   
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Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej    

L.p. Stanowisko 

Umowa - 
nagroda 

jubileuszowa - 
data 

Umowa - 
nagroda 

jubileuszowa - 
lata 

Umowa - 
nagroda 

jubileuszowa - 
procent 

Data 
osiągnięcia 

wieku 
emerytalnego 

Saldo 
urlopu 

Orzeczenie o 
niepełnosprawności 

Wysokość 
odprawy - 
procent 

Specjalizacja / stopień 

1 Referent 2024-03-02 20 75,00 17.09.2044 0 NIE 300   

2 Asystent diagnostyki laboratoryjnej 2017-10-22 30 150,00 21.02.2023 8 NIE 300 Analityka kliniczna - I 

3 Starszy technik analityki medycznej 2018-08-02 35 200,00 11.06.2025 0 NIE 300   

4 Starszy technik analityki medycznej 2016-08-30 30 150,00 30.07.2029 8 NIE 300   

5 Starszy technik analityki medycznej 2016-10-05 30 150,00 16.07.2019 3 NIE 300   

6 Asystent 2016-12-12 40 300,00 24.08.2012 10 NIE 300   

7 Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej 2020-08-30 25 100,00 14.08.2035 2 NIE 300 Laboratoryjna diagnostyka medyczna - II 
Analityka kliniczna - I 

8 Asystent diagnostyki laboratoryjnej 2019-01-04 25 100,00 30.08.2032 5 NIE 300 Analityka kliniczna - I 

9 Starszy technik analityki medycznej 2018-09-14 30 150,00 15.11.2030 8 NIE 300   

10 Starszy technik analityki medycznej 2020-09-30 35 200,00 16.06.2026 13 NIE 300   

11 Starsza pomoc laboratoryjna 2016-09-09 30 150,00 22.04.2031 8 NIE 300   

12 Młodszy asystent 2018-02-24 20 75,00 25.04.2043 4 NIE 300   

13 Starszy technik analityki medycznej       09.03.2014 1 NIE 300   

14 Starszy technik analityki medycznej 2019-04-14 40 300,00 24.06.2017 5 NIE 300   

15 Starszy technik analityki medycznej 2016-11-24 30 150,00 16.10.2029 1 NIE 300   

16 Starszy technik analityki medycznej 2020-07-30 30 150,00 26.02.2034 11 NIE 300   

17 Młodszy asystent 2016-09-01 35 200,00 21.02.2024 1 NIE 300   

18 Starszy technik analityki medycznej 2017-07-31 35 200,00 01.08.2021 5 NIE 300   

19 Młodszy asystent 2020-08-30 30 150,00 07.08.2035 8 NIE 300   

20 Asystent diagnostyki laboratoryjnej 2020-05-20 30 150,00 24.12.2028 22 NIE 300 Analityka kliniczna - I 

21 Asystent diagnostyki laboratoryjnej 2018-04-23 25 100,00 04.03.2032 4 NIE 300 Analityka kliniczna - I 

22 Asystent diagnostyki laboratoryjnej 2018-09-30 20 75,00 16.06.2038 13 NIE 300 Analityka kliniczna - I 

23 Młodszy asystent 2019-01-09 30 150,00 04.08.2030 5 NIE 300   

24 Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej 2022-08-30 20 75,00 23.11.2044 12 NIE 300 Laboratoryjna diagnostyka medyczna - specjalista 

25 Młodszy asystent diagnostyki laboratoryjnej 2033-06-03 20 75,00 07.01.2054 9 NIE 300   

 


