
Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. 
 26-617 Radom , ul. Juliana Aleksandrowicza 5 

                              www.wss.com.pl     szpital@wss.com.pl 
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000490819 

Kapitał Zakładowy – 70 000 000,00 zł    NIP 7962963679    REGON 670209356   
Konto: BANK PKO S.A. Oddział w Radomiu nr: 85 1240 5703 1111 0000 4903 1548                     

 

tel. centrala: 48 361 30 00                          Dział Zamówień Publicznych 
tel. sekretariat: 48 361 3900                     tel. 48 361 48 69 
fax:  48 345 11 18, 48 345 10 43                            fax. 48 361 30-23 
        e-mail: dzp@wss.com.pl   
          

Nasz znak:  DZP.46.26.2015                                                                                      Radom, dnia 2015-12-16 
 

............................................. 
 

 
 
 
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) 

 
 
 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu modyfikuje: 
 

- brzmienie załącznika nr 2 do ogłoszenia - Szczegółowy wykaz badań - Metodyka badań, 
materiał, czas oczekiwania na wynik 
- brzmienie załącznika nr 5A do ogłoszenia – wykaz pracowników podlegających przekazaniu 
- zapis § 3 ust. 4 umowy (załącznika nr 9 do ogłoszenia) 
- dodaje § 3 ust. 25do 29 umowy (załącznika nr 9 do ogłoszenia) 
- zapis § 4 ust. 1 umowy,  (załącznika nr 9 do ogłoszenia). 
 
W związku z powyższym: 
1.  § 3 ust. 4 otrzymuje nowe  następujące brzmienie:  
„4. zapewnił udział osób wymienionych w pkt. 3 w pracach w komitetów działających w 
Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym Sp. z o.o. (między innymi: zespół i komitet ds. zakażeń 
szpitalnych, komitet transfuzjologiczny, komitet ds. antybiotykoterapii, komitet terapeutyczny)  oraz 
wyznaczy osobę do współpracy z zespołem ds. zakażeń szpitalnych.”  
 
2. do § 3 dodaje ustęp od 25 do 29 w następującym brzmieniu:  
„25. Z wykonywanych badań mikrobiologicznych dostarczał raporty dzienne do Zespołu 
Kontroli Zakażeń o patogenach alarmowych i szczepach inwazyjnych wyizolowanych od 
pacjentów. W sytuacji izolacji szczepów wysoce patogennych mogących być przyczyną 
zakażeń endemicznych poinformował telefonicznie ZKZ o rodzaju szczepu, mechanizmie 
oporności, miejscu izolacji.  
26. Przygotował raporty półroczne i roczne dla ZKZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 23.12.2011r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń 
szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej 
szpitala i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27.05.2010 r w sprawie dokumentowania 
realizacji działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych oraz warunków i 
okresów przechowywania tej dokumentacji. 
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27. Przygotował niezbędną dokumentacje w sytuacji prowadzenie dochodzeń 
epidemiologicznych ognisk epidemicznych oraz innych wynikających z zaistniałej sytuacji w 
szpitalu. 
28. Wyniki badań po ekspozycjach zawodowych pracowników niezwłocznie przekazał w 
zaklejonych kopertach do ZKZ. (rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 06.06.2013r w 
sprawie BHP przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi 
narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.) 
29. Badania po ekspozycjach zawodowych wykonał jako pilne bez względu na czas pobrania 
materiału maksymalnie do 2 godzin po dostarczeniu materiału do laboratorium.”   
 

3. § 4 ust. 1 umowy otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

„1. Z dniem rozpoczęcia obowiązywania umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do 
przejęcia 43 pracowników Udzielającego zamówienia na podstawie art. 231 Kodeksu pracy i 
zatrudniania ich na podstawie umowy o pracę przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy od dnia 
przejęcia, na warunkach nie gorszych niż określone w umowie o pracę zawartej z Udzielającym 
zamówienia oraz wynikających z obowiązującego u Udzielającego zamówienia Regulaminu 
Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy (do wglądu w siedzibie Udzielającego Zamówienia).”  

 

Zmodyfikowany załącznik 2 i 5A zamieszczony na stronie internatowej w oddzielnym 

pliku.  

 

 

 

Z poważaniem  


